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3. 

प्रिये नमः| 

श्रीपते हयग्रीवाय नमः| 

मनमथविनयास्यं नाटकम् । 

-----ड 4५४ 
इदं बिशीषनगर एस्. पी. जी. महापाटशाटा 

संस्केतप्रधानपण्डितेन 

श्रीरङ्गनायिकराटप्ासमञ्नयौदेः प्रवन्धयित्रा भ्रीरङ्कनगरप्र- 
यमगृहश्रीनिवासताताचायेनडादुरसुन्द राचायेकृषापात्रेण 

वेङ्कटराधवाचार्येण 

विरचितम् । 

~~~ ~~ -------~ 

विषमपदटीकासहितं 

मेरपाटयंनदादरषात्सश्रीरद्गराजाचा्यादिभिः 
पण्डितप्रवः संस्कतम् । 

सुम्बानगरे ` 
निणेयतागरमुदरक्षरशालायां मुदितं विजयतेतराम् । 

कटाः ९2 
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श्रीः 

एतन्नाटकस्थनीतयः ॥ 

अवनितटनिविष्टरिरसो वेङ्टराघवाचाथैस्य ममेदं विज्ञापनं 
विदाङ्षैन्तु पण्डितप्रवराः, इह खलु जगति प्मृतिपथमवतीर्णानां 
अखिछानामपि मनुजानां भवति हि किविकः श्रेयःसाधनं प्त च 
मवति विवेको बालानां अनवरतपरिरीलनात्तादशप्रबन्धानां सत- 
तमपि महतामुपपपणाच्च अतो विपुलन्ञानवतां महर्षीणामारायानु- 
रोधेन यथाशक्ति यथास्वानुमवं च छटितपद्विरचितरसिकजनहदय- 
कममन्मथविनयाहयेन अनेन नूतनेन नारकेन अङ्कपन्नकपरिमितेन अ- 
 वयव्यतिरेकामभ्यां काश्चन नीतयः प्रतिपादिताः । तथा हि निरहङ्- 
स्य क्रोधरहितस्य निप्पक्षपातस्य मवति च यशसा सह फलप्राप्तिः 

दितरस्येतरा च सत्या अपि कदानिदृछद्बितमत्रेशापननाया श्ञडिति 
भवति विपक्तिः “सत्यामपि विपत्तां दृदयत्रिजम्भितभते प्रेमभरिताया 
जननान्तरेऽपि पनरपि भवति रामसम्पराप्तिः "” “' ढढतरन्यवप्ा- 
यिनः ध्रुवमेव भवति श्रयःसमरहिः ” ^“ नरस्य ट्परिष्ठतामापा- 
द्यति खश्छाघनम् ' “ उत्कृटस्यापि अ्ररृदेव भवति अवमतिः 
सवत्र निनस्मुदाचारस्वटनात् "” ^ मन्दमतिना न ज्ञायते महतो 
माहात्म्यम् " “ भवन्ति च बहुवोऽन्तरायाः मरत्कम॑णः ” “ महतो 
वचनमनुप्रतः सत्स्वपि बहुप्वन्तरायेषु क्षिप्र मवल्यभीष्टसिदिः ” 
“राज्ञः कृते विमुदधतोऽपि प्राणान् यशसा सह शुमोदरकमेव मवति 
हि जन्म" “वर्तमानेरपि संमृती अपक्तैरेव भवितव्यम्" ^ दप्तस्य 
भूवति दपेमङ्ः ” “ स्वैरपि पुरुषैः खायत्तकमिभेवितव्यम् " 
# भगवन्तं ध्यायतो मवति हि न चिरादेवाभिलपितसिदिः '' रिचि 

श्च काश्चन नीतथो यथासम्भवमूहनीयाः ॥ 
स्वलद्रतिरपि स्वैरं मम वाणी विनम्भताम् । 
गङ्केव विष्णुपादाग्जगामिनी भवराह्ता ॥ 

तत्सत् 



उपोद्धातः | 
क्न 

अत्रेदं विदाङ्कवेन्तु पण्डितप्रवराः श्रीमतो भगवतः ठृषया 
त्र्ानां बहूनां माणवकानां अम्यथेनेन मत्सदशामामुपाध्याः 
विश्वासेन च मयेदं मन्मथविजयाख्यं नाटकं निरमायि । इ 
नाटकं नव्यमप्यनुमोदायेव मवेत् पण्डितपरवराणामिति तकया 
ते खट गृरहन्ति दोपमिश्रानपि गुणानेव हमा हव पार्थक्येन जः 
श्राण्यपि क्षीराणि । किञ्च नहि नव्यमिल्येवानादरणीयं भवति 
च कालिदासः। पुराणमियेव न साधर सतेन चापि काव्य नवमि 
द्यम् । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्रनन्ते मृदः परप्रत्ययनेय च 
इति । अस्य च नाटकस्य मन्मथविजयामिधानं केनचित् प्रकारे 
स्यतया शम्भृकर्तकस्य प्रकारान्तरेण मन्मथकरसकस्य च विज 
सत्वात् चमत्कारटाभायेलवगन्तव्यम् । अस्य तु मूद्रणे पृ 

राजप्रतिनिधिश्रीरेपदाचिप्रभृतिमिरेनकेरूपरते पुद्रणशोधः 
परमिडनूमी कलिजीपरस्रतप्रधानोपाध्यायाः डाकूटरापडमिषाना 
पकारमकापः | 



श्रीमते हयग्रीवाय नमः ॥ 

विद्धदभिप्रायाः। 

(1) श्रीमदप्पयदीक्षितवंश्यानां मननारकु्परपयायचम्पकारण्यक- 

त्रवास्तव्यानां महामहोपध्यायानां श्रीराजुक्ायपरपयाय- 

त्ागराजाभ्दरीन्द्राणां अभिप्रायः-- 

श्रीमद ङ्ृटराववायकविना यन्निर्मितं नाटके 
माहात्यं कठ पृः प्रकटयत् पूतैः सप्रा्यन्दिमिः । 
आदं रमवित्तमैः ककिविरव्यारुयमिततेस्तथा 
टट मन्मधनिजयामिधमिदं मोमुद्यते मन्मनः ॥ १ ॥ 

(2) नाहैग्रामनिवापिनोः रिरुकटन्तररामखामिरासिमुतव्रह्मण्य- 
राखिणोः-- 

इदं नाटकमहन्द्र रसभावगुणाचितप् । 
श्रीमन्मथनयामिष्यं यार्मन्द्रह्दयद्कमम् ॥ १ ॥ 

(2) मेदामूपरमिरेन्पीकाटेन संस्कतप्रधानपण्डितानां श्रीगस्तव 
आपडमिधानानाम् । 
वेडटराथवराचतं सरमालङ्कारमावगुणगुम्भप् । 
अविकटमङ्गरषिकेरमन्मथविनयाख्यनारकं हयम् ॥ १ ॥ 
मद्रास्मेपिडन्पिकटेन् म॑र्छत्मवेपरदयः । 
गस्तवप्यहं तोषादुररीचकैरीमि तत् ॥ २ ॥ 

1747, ज, 
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(4) मेड़ामूपरपिरन्मीकारेज संस्कतपण्डितानां श्रीशैटकोरिन्या- 
प्रदानरक्षमीकुमारतातायवंश्यानां विद्त्कविवरवावदुकरताव- 
धानयाजुपघनपाटिनां तातदेशिकताताचायाणाम्-- 

श्रत्वा श्रोत्रपरम्परापरिगतान्श्छोकान्मनाहारिणः 
पारस्यात्कतिचित्न मन्मथनयामिख्ये नवे नारके | 
मरागित्थं निरणायि वाणभवम॒ायेषु कश्चिदरः 
स्यादस्यापि कविनं चाद्यतन इतयस्माभिरेवान्तरे ॥ १॥ 

(५.४ 

विख्याता त्रिरिरपुरी तिरिरिराप्पद्ीति तत्रोभितं 

विदयामन्दिरमस्ति सुन्दरतरं एम् पी जि काठेजिति । 
तसिब्वेङ्कटराघवा्यं इति यो गीवाणमापषागुरुः 
पोऽयं तत्कि नाटकं व्यतनुतेलयाकण्यं विस्मीयते ॥ २॥ 

(5) मेरप्पाट्यमग्रहारवािनां नडादूरमिजनानां बात्स्यश्रीरङ्गरा- 
जाचायाणाप्- | 

ज्ञतारो विरराः कृतिश्च खतरां दूरे च तद्वाषितम् 
सन्द्स्य तु का कथा सुविहिता यस्मिन् रसानां गतिः। 
काठेऽस्मिन् प्रविभक्तसन्धिसरसं शछिष्यत्पदं नाटकं 
न्यं बेङ्कटराथवायरचितं आद्यं गुणम्राहिमिः ॥ ३ ॥ 
> नै मैः तै नै २ 

(6) मेकणावं नडादूर वे्कयचार्याणाम्- 



र 

रां वे द्टराघवायविदुषस्पक्ति सुमलयादतां 
दुरापास्तमुधारसां शुभगुणाल द्ारबरच्यन्विताम् । 

तज्जिहा्रटछास्यफटिषु सदा मक्ताशयाया गिरा- 
मीश्वयां मणिनूपुरस्य सुमगां शिञ्चावषि मन्महे ॥ 

८) कारतत्ररिद्नप्पाशासिणाम्-- 

श्रीमद्विर्विरचय्य प्रापितं मन्मथव्रिजयामिषानं नाटकं मया पम्य- 
गव्ाकरितम् । पात्रम॑त्रिभानं कथामन्दभेः गद्यपद्यरूपाणि 
वाक्यानि च पर्वं समीचीनं भवति| 

(१) श्रीरङ्स्थानां नडादृरमुन्दररनाचार्याणाम्-- 
वेकरटराघवपभिया मन्मथविजयोख्यनाटकं रचितम् । 
शछावाधुतमृदमङुटाफषिमणिनी)राजितं चकास्त्यनघम् ॥ 

(9) सन्निहित श्रीनारायणपुरवान्तव्यनरतिहाचायाणम्-- 

श्रीमन्मथजया नृलवनन्तसमृपणम् | 
विबुधानां मनाहारि रलं विजयतेतराम् ॥ 

(10) नाव्पाक्रम्नरमिहाचा्याणाम्-- 

वेङ्कटराववविद्धत्परिद्रदरचितो ऽद्य पञ्चबाणजयः । 
विसरति विद्रत्ीति विदधद् व्युतित्स॒भाग्यपरिपाक 

नैः नैः € नै नै नैः ५, 

(11) सेन्ट्नोपप्कालेनृद्धितीयप्स्छतपण्डितानां शठकोपाचार्या- 
णाम्-- 

पुलछितिपदयोगा क्तिग्धगम्भीरभावा 
नवरपपरिजुटा कालिदाप्रस्य वाणी । 
चिरमुपरतनाथा नाथवलदयय जाता 

कविवरमणिनेतद्न्थकत्री गृहीता ॥ 

(12) पुदुकेदिकटिनुमस्छतपण्डितानां स्वामिशाच्रिण,९- 



1 

आजातिसप्रसादं %@करेरमणीयरीतिभिर्यक्तम् । 
मन्मथविनयाख्यमिदं मन्मथविजयीव सन्ततं भाति ॥ 

नै तः तैः नै ४; > ऋ त 

(19) कोष्टररङ्गस्वामिवर्याणाम्-- 

रसालङ्काररीलयथमाधूरयौज्ज्वल्यशालिनी । 
वेङ्कटशायेवास्मीकिरनिता कव्रितामटा ॥ 

(14) सेन्टूनोसपकाटेसुप्रधानसंस्छतपण्डितानां कस्तूरिरङ्गाचायौ- 
णाम्-- 
मुविहितरससन्दर्म सुश्छिप्यत्पदमसक्तमन्ध्यङ्गम् । 
वे ङ्टराधवविदुषा जयतितरां नाटकं सममिङ्कप्तम् ॥ 



|| ॐ श्रीमते हयग्रीवाय नमः ॥ 

अजय 

मन्मथविजयः। 
~ --------- ̀  #-2॥< - ८7 --------- 

श्रीमच्चारु हयाननस्य चरणद्न्द्रं बहुश्रयपे 
बोमूयातमलापखस्य बृहरेः पादाञ्जयुमं च नः। 

यत्मेवावदतः प्रबोधजलप्रिस्फारोहसद्वीचिका- 
डोटाक्रीडनपारवश्यमसकदधते सुधीमानपम् ॥ १ ॥ 

मृयात्तत्तरुगन्दुरोखरपद दनद पतां मूतये 
यच्छानाद्दये निरस्ततमपां योगीश्वराणां सदा | 

रश्वत्सारसवासिनीमह चरो दप्तस्य दपापहः 
फुछतयद्रूनटोचनश्च पुरतः प्रादुर्मवयञ्जपा ॥ २ + 

( नान्यन्ते । } | 
मूत्रधारः--(नेषध्यामिमुखमवलोक्य । ) आर्य, यदि नित्तपरिकर्म- 

त्रिधानासि, तद्येमिटषामि तत्रमवलया आगमनम् | 
नटी- (परविदय मुखमवलोक्य सस्मितम् । ) किं ति श्रडिर् मुरलि 

कमठ्विअ विमोहं दीसइ अज्जउत्तस्स वअणंता तकरेमि गु 
रुअरविआरमरिओ अजन्त त्ति | 

सूत्रधारः-- कि कथ्यते विचारभर इति । इह॒ खलु उभयतः 
परिपन्दमानपह्यनापल्िटतरङ्गपंसदशिशिरतरपवमानपरिचा - 
छितकुुममरभरितधुमघुमितनवनवटतिकामतदिकापरिमण्डितो- 
पकण्डे श्रीमूटोकवेकुष्ठे, नानदिशममागतविविधविद्यानिपुण- 
मनीषिगणस्मलङ्कते सन्ततसन्तन्यमाननिरतिशयमहोप्सवोनुड 

किमिति इदिति मृकुलितकमलमिव विरमं दयते आ्यत्स्य वदनै, 
तत् तकैयामि गुरुतरविचारभरित आवैपुत्र हति । | 



२ मन्मथविजये | 

श्रीरङ्ग, मरततसश्चरणपपित्रितमुवनमण्डलटविस्तारान् सभास्तारान्, 
अनवरतपरिचितनिखिटशास्परिमरदरितद्यान् सह्दयान्, म 
च्निहितश्रीनारायणपुरवास्तव्यश्रीवेङटराववाचायग्रथितवस्तुना 
नवेन मन्मथविजयान्हयेन नाटकेन आरिराधयिपुरहं तरिभेमि 

कथं तदाराधनं भवेदिति । 
नरी--ण ख॒ अह्यारिसाणं उबरेजकारणं अध्थिक्रिविनदो मुः 

मिक्खिदप्पओओ वं इअं अ प्रहा हेद् गुणगाहिणी । 
मुत्र ०--आर्ये, यद्यप्येवं तथापि नास्माकं निणयमभिग च्छति 

चेतः, यतः तनेव कव्रिना एवमम्यर्भितम् | 
भो विद्टन्मणयः कृपां कररुत मे युप्मानहं प्राथये 

नृतन नाटकमद्य मन्मथनयामिख्यं मया निर्मितम् । 
मावालङ्कृतिवजितं रमलवैः भृन्यं स्वयं यद्यपि 

स्वादुत्वं व्रजति भ्रुवं यदि कुपावीक्षामृतेः मिच्यते ॥ ३॥ 
नटी-- की उण एर कईं जो अआल्जल्दौ विअ अह्मामु ज- 

आदरो होई । 

मूत्र ०--आर्ये, किमु वक्तव्यम् £ शुणु । 
श्रीमत्कोशिकवेशमोक्तिकमणी रङ्गदशावयत्मजः 

पित्रोसतल्यगुणामिषानचरितेरुच्छामिनोः सादरः । 
सर्वेष्वेव समस्तपस्यतिरुचिभक्तो रमावछमे 

मोक्षासक्तमनाश्च शान्तिनिटयश्ित्रं जगत्पश्यति ॥ ४ ॥ 
 वात्स्यश्रीरङगराजायलक्मीनृहरिमूरिणः । 
आहयन्ति स विद्याम कौशलं कृपयान्विताः ॥ ५ ॥ 

। १, न खलु-अस्मादटशानां उद्रेगकारणं अत्ति । किमपि यतः सुशिक्षितप्रयोगा 
वयं हयं च सभा भवति गुणग्राहिणी । 

२. कः पनरष कविः । यः अकाठजख्द इव अस्मासु कृ तादगे भवति । 

दस्याः सदश्वाः गुणाः सौश्ील्यादयः अभिधाने रङ्गखम्ा्यरङृनायिकराख्ये 

चरितानि पुचेसत्रिणि वैः । 

1) 



प्रथमोऽदूः | ३ 

अदमतिविस्तरेण प्ररुतमनुपरामः उक्रण्ठिताहीयं परिषत् तदारा- 

 ध्यतां मधुरमञ्ुटगीतिविशोषेण, सम्भ्रति दि । 
उत्फछ्छप डू जवनीमभितो भ्रमन्तो 

सङ्भारप्रितदिशो मधुपाश्चरनिि । 
मन्दानिलश्र ठतिकानवनास्यरिक्षा- 

दक्षो वह्यतितरां रुचिरो वसन्तः ॥ ६ ॥ 
नठी-- 

मउटिअतणृरुहाओ क्रिमटयरमसादकेदिमरिभाओ । 
क्अन्दि कोड्टाभों काणणमहआरमाहिणिलजओं ॥ ७ ॥ 

( नेपथ्ये ।) 

अये रेटृषापाद्, कोऽये वमन्तः अस्मत्स्वामिपरिपन्थिनः कामस्य 
मुद्र दधा स्तवीषि । प्श्य रे। 
यद्रमङ्खनिरीक्षणं मृदपि प्राप्तं जगदट्यते 

कल्पेऽनल्पविमुत्वरोज्ञ्वलचट्ञज्वालव्रतेनािना | 
यद्धस्तस्फुरदद्रिचापत्रिगलद्राणानलेऽमृद्धविः 

र्व तत् त्रिपुरं सतेन हतकः कामः परं स्पते ॥ ८ ॥ 
मूत्र °-- आर्य, अस्मत्सह्ठापश्रवणकृषितः चकोरणोचनः इत एवा- 

गच्छति तरि अन्यत्र गच्छावः ( इति नरटीमूत्रधारो ससम्भ्रमं नि- 

ष्करान्तौ । ) 

प्रस्ताषना | 

( प्रविरय । पटक्षिपेण कुपितः) 

चको रलोचनः-( सक्रोधं । पयहभङैति पिला. ) पश्य रे रोृषा- 
पराद्, 

विकटजटिलजूटाबद्धगङ्काप्रवाहा- 
दसरूदयिकभीतयानम्रवेवखलताच । 

मकृलितितन्रुहाः किसल्यरसास्वादकेलिमर्ताः।! ` 
कूजन्ति कोकिलाः काननसहकारशखिनिटयाः ॥ ५ ॥ 



् मम्मथविनये 

मथितनलपिमध्यःत्पीतहालाहलादिक 
कथमितरमिदानीं शुद्रकीरं स्तवीषपि ॥ ९॥ 

( नेपथ्ये । ) 

मा कुप्यतु मा कुप्यतु मवान् सर्वेषामपि रोषाणां सामानिकद्द- 
यतोषणमेव गुरुतरं भवति न पनः प्रबटदुप्रलवैरित्वविचारः । 

चकोर ०--( साटोपं परिक्रम्य । स्वगतम् ।) अये, मम मुद्द्ः विकटव- 

क्रस्येव ध्वनिः श्रूयते ताहि इत एव आब्दयामि । ( प्रकारम् । 
साष्टासम् ।) अये, तरिकटवक्र, इत आगम्यताम् | 

विकटवक्र;--( प्रवद्य । स्वगतम् ।) नाभ्ति मित्रमंह्ठापादन्यत् 
करमपि हदयपुषकारणं रसिकरजनस्य | । प्रकाशम् । मौल्सुक्यम् । ) 
मो चकोरद्टोचन, चिरस्य काटस्य तव दशनेन व्रिना उकण 
तोऽस्मि मंदः तत्कथय एतावन्तं काटं कुत्र गतो भवान् । 

चकोर ०--किं न ज्ञायते भवता । 
अस्मत्स्वामिपराभवाय विरहिते यज्ञे पनर्वप्णे 

द्रष्टं कमं तददुतं गतवती दाक्षायणी संम्रमात् | 
मातुः पादयुगं प्रणम्य च पितुः पाश्च गतापि स्वयं 

करोधाविष्ट्दा यदा न गणिता मिन्ना विषण्णाप्यमृन्॥१०॥ 
विकट ०- ततस्ततः । | 
चकोर०- 

सदसि श्चडिति मोनं प्राप्य स्वै तदास्याः 
पितुरपि च मुखं ते वीक्षमाणाश्च तस्थुः । 

तदनु कटुषचेता दक्ष एवं बमापे 
करमृदितकरः सन् करोषसंरक्तनेत्रः ॥ ११ ॥ 

विकट०-किमिति। 
वकोर० पुत्र, न मेऽस्ति फिचिद्रवल्या ठलमन्र यथेच्छं गम्यतां 

न त्वामह निरीक्षितमपि शक्रोमि । प्श्य । 



प्रथमोऽङ्कः | 

यदसि विषमनेत्रे कृ त्तिवासस्यज्ं 

प्रमथगणसनाये पञ्चवक्रेऽतिरौद्रे 
कटितमूजगमुषे करृप्तवापे श्मशाने 

हविरिव शुनि मोहादर्पिता हन्त पुत्रि ॥ १२॥ 
विकट ०- ततः किं प्रतिपन्नं तया । 
चक्रो ०-( कर्णे एवमिव ।) 

विकर ०---( सविषादम् । ) किमेतदस्माकं स्वामिनः कणेगोचरं गतं 
नवा। 

चक्रोर०--श्रोप्यति च संप्रति प्रतितिधास्यति च । अहमप्याज्ञप्तः 

चकोररोचन चिरायते मे वत्सः मायामयः षण्मुखः तद् द्रुततरं 
गल्ला जानीहि कि प्रतिप्यते वत्स ईति तद्रता विज्ञापयामि 
तदुदन्तं चं पनः कुत्र प्रस्थितोऽमि । 

विकट ०--भहं तावन्नारायणस्य निकरे प्रेषितो ऽस्मि क दक्षम- 
खाय स॒ गमिष्यति न वेति ज्ञातुम् | 

चकोर --किमवगतं मवता । 
विकट ०--मया एन तेन च भणितं नाहं तत्र॒ गमिष्यामि यतो 

मित्रपरिभावी भवति स दक्ष इति। 

कोर०--युक्तमेकेतत् मित्रमिदेव न वस्तुतो न क्िदस्ति भेद- 
छयाणां हरिहरब्रह्मणां पश्येकस्थैव हेम्नो भवति व्यवहारः 
कटककुण्डलग्रेवेयकाणीति । तथाहि तेनेवोक्तं श्रीभागवते परम 
विष्णुना विष्णुना । 
‹‹ आत्ममायां पुरस्छलय सो ऽहं गुणमयीं हिन । 
स॒जन् रक्षन् हरन् विश्वं दरे संज्ञां क्रियोचिताम् ॥ १६॥ 
तस्मिन्बरह्मण्यद्धितीये केवले परमात्मनि । 

ब्ह्मसद्रौ च भूतानि मेदेनाज्ञो ऽनुपश्यति ॥ १४ ॥ "” इति । 
अलमलमनया परसक्तानुमसक्या स्वस्वनियोगवर्तिनो मवाव इति (परि 

क्रम्य निष्क्रान्तौ । ) 



४ मन्मथविजये | 

मथितनटषिमध्यात्पीतहाग्रहलादिक 

कथामितरमिदानीं शुद्रकीरं स्तवीपि ॥ ९॥ 
( नेपथ्ये । ) 

मा कुप्यतु मा कुप्यतु भवान् सर्वेषामपि रोषाणां सामानिकदद- 
यतोषणमेव गुरुतरं भवति न पुनः परव्टदुभतैरिवविचारः । 

चकोर ०--( साटोपं परिक्रम्य । स्वगतम्) अये, मम पदः त्िकरव- 

करस्थेव ध्वनिः श्रयते ताहि इत एव्र आब्दयामि । | प्रकारम् 
सोटासम् ।) अये, वरिकटवक्र, इत आगम्यताम् | 

विकरटवक्र;--( प्रविदय । स्वगतम्) नास्ति पित्रमद्ठापादन्यत् 

करमपि हृदयमुखकारणं रमिक जनस्य । ¦ प्रायम् । सोम्मुक्यम ।। 
मो चकोरोचन, चिरस्य काटस्य तव ददौनेन विना उकण 
तोऽस्मि संदत्तः तत्कथय एतावन्तं कादं कुत्र गतो मवान् । 

चक्रोर०-- कि न ज्ञायते भवता | 
अस्मत्स्वामिपरामवाय विरहिते यन्ते पुनतप्णे 

द्रष्टं कमं तददुतं गतवती दाक्षायणी मंम्रमान | 
मातुः पादयुगे प्रणम्य च पितुः पाश्च गतापि स्वयं 

क्रोधाविष्ट्दा यदा न गणिता चिन्न विषण्णाप्यमुत्॥१२॥ 

विकट ० ततस्ततः । | 
चकरोर०-- 

सदसि क्षिति मोनं प्राप्य प्व तदास्याः 
पितुरपि च मुखं ते वीक्षमाणाश्च तस्थुः | 

तदु कटुषचेता दक्ष एवं बमापे 
करमरदितकरः सन् करोषपरक्तनेत्रः ॥ ११ ॥ 

विकट०-किमिति। 

चकोर०-पृतरि, न मेऽस्ति फिचिदरवल्या छलमत्र यभेच्छं गम्यतां 
न तामह निरीक्षितमपि शक्रोमि । पश्य । 



प्रथमोऽङ्कः | ६ ̀ 

यदसि विषमनेत्रे छृत्तिवाप्रस्यजघं 
प्रमथगणप्तनाये पञ्चवक्रेऽतिरीद्रे 

कटितमूनगभुषे ज्ृप्तवासे श्मशाने 
हविरिव शुनि मोहाद्र्पिता हन्त पुत्रि ॥ १२॥ 

विकट ०-- ततः क प्रतिपन्नं तया । 
चकोर ०--( कर्णं एवमिव ।) 

विकर ०---( सविषादम् । ) किमेतदस्माकं स्वामिनः करणगोचरं गतं 
न वा। 

चकोर °--श्रोप्यति च संप्रति प्रतितरिधास्यति च । अहमप्याज्ञत्तः 

चकोर चन चिरायते मे वत्सः मायामयः षण्मुखः तद् द्रुततरं 
गला जानीहि किं प्रतिपद्यते वतप इति तद्वा विज्ञापयामि 
तदुदन्तं ते पुनः कुत्र प्रस्थितोऽपि । 

विकट ०-- हं तावत्नारायणस्य निकटे प्नेपितोऽस्मि करि दक्षम- 
खाय मर गमिष्यति न वेति ज्ञतुम् | 

चकोर ०--किमवगतं भवता । 
विक्रट०--मया ष्टन तेन च मणितं नाहं तत्र॒ गमिष्यामि यतो 

मित्रपरिभावी भवति म्र दक्ष इति। 
कोर ०--युक्तमेतेतत् मित्रमियेव न वस्तुतो न काश्चिदस्ि भेद्- 

छयाणां हरिहरब्रह्मणां पश्येकस्थेव हेम्नो भवति व्यवहारः 
कटककुण्डलगरेनेयकराणीति । तथाहि तेनेवोक्तं श्रीमागवते प्रम- 
विप्णुना विष्णुना । 
¢ आत्ममायां पुरस्छल सोऽहं गुणमयीं दिन । 
मनन् रक्षन् हरन् विश्वं द्रे संज्ञां क्रियोचिताम् ॥ १६॥ 

तसिन्ब्रह्मण्यद्धितीये केवले परमात्मनि । 
ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञो ऽनुपश्यति ॥ १४ ॥ » इति । 

भलमलमनया प्रसक्तानुमस्या स्वस्वनियोगवर्विनी मवाष इति (परिः 
फ़म्य निष्क्रान्तौ । ) 



द् भग्नान्. 

शुद्धविष्कम्भः | 
( ततः प्रविशति शम्भुः ।) 

कम्भु; --( प्वितकं सनिश्वासं च । ) 

यद्रोषाद् दयिता विहाय सहस्रा सवानितः क्षमाभृतः 
केटासातितुरेव मन्दिरमगाद्यगेक्षणे कोतुकात् । 

स्प्रलापि स्फरदो्ठगद्द चलद्वाक्यं मृगाक्ष्या मणं 
प्रेमाधिक्यमूपागतोऽस्मि तदिमां कामस्य धिगवक्रताम् १ ५॥ 

( साटोपं परिक्रम्य । आक्राचे रक्ष्यं वध्वा ।) ररे प्राजापल्यगर्वैत दीक्षि- 

ताधम, 
रतः कर्मण्यज्ञस्त्वमसि च वृधायासबहुखः 

मियां पुत्री यक्ला कट्षह्योऽनागपि मयि। 
न ते वाञ्छापिद्धिभेवति बहुाहङ्कतिनुषः 

परीवादं ठन्धा जगति विततं क्रोधपरुपः ॥ १६॥ 
पश्य रे जाल्म । 

यतो भवति मे मनस्तदनुकूठ एवाच्युतो 
विरिश्चिरपि मायया जगदिदं पुनरवश्यते | 

न सलिह सुधीभवेत् परुषमापणात् क्रोधतो 
न चापि फलमश्चुते कटुषितान्तरात्मा क्रताः ॥ १७ ॥ 

कोऽत्र मोः- 
( प्रविदय प्रतीहारः ।) 

प्रतीहारः--अअहि आणवेदु मद्य | 
दाम्धुः--उपवेष्टुममिरषामि । 
शती ०- सैण्णिहिदं हृदं आपणं अटङ्केरदु अजनो । 
शम्धुः--न खल्ववगच्छाम्यन्यप्रन्तह्दय इति | ( आसन उपत्य 

१५ अयमस्मि आह्नापयतु भता । 

२. त्रतिहितमिदमासनं अलङ्ूरोतु आयः । 



प्रथमोऽङ्ः ७. 

वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा स्वगतम् ।) किं नु खल मे हृदयं विषीदति 

कम्पते च गात्रम् । अहो, धिगसारः संसारः त एव भवन्ति 

न्याः ये खलु शाकरुबन्तयङ्रनेव मदकरिणं निरवधिकमुखान- 
न्ददायिना समाधिना हदय नियन्तुम् । तथाहि । 

मनो निविराते यदा तरुणवारिनाश्ष्या मुखे 
ततः पुनरपीक्षणं रहमि वाञ्छति प्रेमतः | 

निरन्तरसमागमे सरति निकामलग्रं चिरा- 
द्वियोगमथ चेद्रनलतितरां विषीदत्यहो ॥ १८ ॥ 

अतो विपश्चिता जितमदनेन भवितव्यम् (प्रकाशम् |) जयन्धर्, 
टर्यमे किमपि प्रष्टुकाम इ । 

जयन्धरः-- अहं । किन्दु दापभणेण पुच्छिदव्ये ण वेत्ति 
कादरीमुदोद्धि | 

दाम्भुः- माभेषीः वि्ठन्धं एच्छयताम् । 
जय०-- णं दाणवाणे वरि अमरपरिपन्थीणं समञ्भचणीभ होर 

देवो ता करिति अणाहूअनेव पामिणं इक्वेण आरद 
महानण्णोत्ति | 

दम्भुः- गणु, पुरा खलु महति विश्वृजां यज्ञे बहवो देवा मुन- 
यश्च सदपि मिषता बमूवुः। तत्र च आगच्छन्तं दक्षमव्लोक्य 
सर्वं देवा महपयश्च उदतिष्ठन् विना हि मां ब्रह्माणं च। ततश्च 
ब्रह्माणं प्रणम्य समुपविष्टो दक्षः अशृतपरमुदाचारं रोषकषायि- 
तनयनो मां वाम्भिरतिपरुषाभिरतनेयत् । 

जय०--किंति 
दाम्भुः--त्वमतिुर्मेणाः दुष्त्तश्च यदपि मां सर्वैरपि"षुरस्छतं उ- 

१, अथ क्रिम् । किन्तु दासजनेन प्रष्टव्यं न वेति कातरौभूतोऽन्मि । 
२. ननु दानत्रानामपि अमरपरिपन्धिनां समभ्यचंनीयो भवति देवः तक्ति 

मिति अनाहूयैव स्वामिनं दक्षेण आरब्धो महायज्ञ इति । 
३. क्रिमिति । 



छद्धय समुदाचारं अनभ्ुत्थानेनावमानितवान् अनते हि भवते 
प्रतिपादिता मत्तनयेति। 

जय०- कृदो प्रामिणा अन्मुत्थाणं ण किदं जदो परो होर पिव 
माणणीजो सोसुरो । 

दाम्भुः--यदा च दक्षमपश्यं तदैव मनसा सपयोमकार्षम् । 
जय०- तेणं उण कुदो ण जाणिदं | 
दाम्भुः-- स च बहिमुखः केवलमभवत् । प्श्य | 

नाप्नवन्ति ज्ञानचभुवहिव्यीएतनेतसः | 
पमीपस्थमिव द्रव्यं तिमिरारतटोचनाः ॥ १९ ॥ 

( सदष्टिमङ्गम् । ) 

कुतः कवटयदृशो वियति विस्फुर ज्योतिषः 
प्रभापटटमीक्ष्यते 

( सविस्मयं निरूप्य ।) 

किमपि पूरुषन्यञ्जनम् । 
( पुननिरूप्य । ) 

अहो ! करधृताप्यसौ नदति वायुत्रगात्स्वयं 
यदस्य परिवादिनी भवति नारदोऽपरं धुम् ॥ २० ॥ 

अयमेव धन्यः । तथाहि योऽप । 
मधुरिपुचरणान्ने मानसं संदधानः 

करमुखरितवीणाकाकटीदैत्तकणेः । 
सततमपि च वाम्मिमाधवं सं्तुवानो 

मुकुट्तिनियनाढ्नो मोदमत्यन्तमेति ॥ २१ ॥ 

१, कुतः स्वामिना अभ्युल्यानं न कृतं यतः स भवति {तिव माननीयः 
धशुरः । 

२. तेन पनः कुतो ने ज्ञातम् । 

# काषल्यां पूदभध्वनौ “ काकी तु ध्वनौ सूम इयमरः । 



प्रथमोऽङ्कः । ९, 

( ततः प्रवरिशति नारदः अवतरणनाटित्केन । ) 

एपोऽहे सततं सुरन्द्रविनयायेनोद्यतो ऽपि स्वयं 
धमौधमेकितचनं च रचयन् सम्बोध्य स्वानपि । 

देत्यानामसरत्मतारणकरोऽप्यन्नेक्षणाङ्किद्रये 
भक्तया सवैसमोऽस्मि कोऽपि च न मे कुप्यलसूयलयपि २२ 

( सविस्मयम् । परतोऽत्रलोक्य । ) 

गतोऽस्म्यहं क्षितिधरगुङ्गमृच्तते 
विचित्रितं सुनिरतमेश्च धातुभिः | 

पाित्रितं हरचरणाञनेणुभिः 

सरिच्छतेश्रपि च इतं स्ैकतैः ॥ २९ ॥ 
अ््राहि-- 

रम्भोध्यानादसकृदमितानन्दबाप्पाद्रनेत्रा 
निप्पन्दत्वात्करतल्गटचारुसुद्राक्षमाखाः | 

बध्वा जानुद्धयमपि चिराद्योगपटेनिषण्णा 
राजन्तेऽमी वितततपप्रो योगिनो ब्रह्मनिष्ठाः ॥ २४ ॥ 

एप तावच्छम्भुः केनचित्पंहपंसितष्ठति तदुपपरपाम्येनमिति । 
( उप्रसपति । ) 

दाम्थुः- डिति आसनादत्थाय समम्भ्रमं अध्यमष्येम् । 
( प्रविद्य । ) 

मृङ्किरिटः-हद मानीतम् । 
राम्भुः-( आदाय स्वटस्तेनोपनयति ।) 

नारदः-( सिनयम् । ) अनुगृहीतोऽसिमि अलमायाप्ेन अहमेव 
गृह्णामि । उपविशतु भगवानिति । अध्यं प्रतिग्रहाति । 

दाम्बुः--जयन्धर, आसनमानीयताम् । 

कैस्सिकतचयेश्च मण्डितम् (पा०) 



जय ०-- भं देवो आणवेदि (शति नारदम्वरोक्य । ) दृदमापणं अ- 
लङ्करेदु अनो । 

( उभी यथाहैमुपव्रिशतः } ) 

दाम्थुः--अपि कुरां त्रिमुवनपुचरितपरीपाकस्य । अथवा | 
भवत्पदाञ्नरेणूनां कणिकापि च यं स्रोत् । 
तस्यापि कुशं ब्रह्मन् किमु ते सुतात्मनः ॥ २५ ॥ 

नारदः-- भगवन्, दृदानीमव कुंराटी सत्तः यस्योपरि भगवत 
एवं पक्षपातः । ( उदयाय । सविनयमन्नार वध्वा । ) 

दण्डकः । 

जय जय हर् देवदेवप्रमो, मस्तकन्यस्तसचन्द्रिकामर्फरद्र- 

श्मिम॑वे्टितस्कीतगङ्खछसद्वीचिकावातमंशीतदटस्मरवक्राम्बु- 
जश्रीपमुह्छापिने-अद्विसंवामिने, 

उरि निहितमोगिमद्धोचटन्मभे मागोञ्ज्वटद्रतचत्नतमरमाजा- 
टसंवीतरम्यातिगम्मीरमन्नाभिमृद्राचितय्याघ्नमावृतयोतमा- 
नाङ्पपृतेये-पदचरत्कीतेय, 
#+अतिरुचिरमनोमविततृणीरयुगमच्छविग्रानितमन्दायिनङ्गा- 
हयप्ान्तप॑शो ममानांशुनाटादताम्भोजपीन्दयलृण्टाकपादह- 
यीद्योतनं मेजुषे-योगविदानुपे, 

टृदतरशुभमक्तिमद्रक्तपङ्गीतदिग्योत्तमानेकचारित्रसमोदभा- 
कूचेतप्रानेकदोदन्तमाहात्म्यविष्यापने हहीपते चा्टमृलयो- 
त्मतां गच्छते ते नमस्ते नमस्ते नमः॥ 

१. ग्रहेवः आज्ञापयति । इदमासनमलङ्करोायैः । 

५ सौन्दयेङ्ण्टाकौ चार्ताऽपहारिणी या पादद्रयो । जल्पभिकक्दृुष्टेति षाक- 
न् प्रययः। 

नै आयत्तः (पाभ) 
~------* ~=" -- - ~~~ 



प्रथमोऽङः । ११ 

शम्भुः यद्यस्ति मृवनसचचरणे क्िश्चिदुपरब्धमदुतं॑तहयपविश्य 
निवेद्यताम् | 

नारदः स्वगतम् । ) सवधा स॑मतेरुपरि विरक्त एव भविष्यति 

राम्भुः फि कर्तव्यं गरीयपी खलु मवितन्यता यद्यहं न॒निवे- 
दयेयं केनापि निवेदयत एव अधिकारश्च ममेष नारदस्य । 
( प्रकारम् । ) संवीक्ष्य दक्षाध्वरमिदानीमेव आगतोऽसि | 

राम्भुः--( सक्रोधम् ।) करि करोति प्र जासः। 

नारदः स्वगतम् ।) प्र्वप्रता चाग्नौ प्रतधारा, किंचिद्धि 
यामि । (प्रकाशम् । ) विश्रान्तः कथयिष्यामि । 

दाम्भुः--जयन्धर्, वीजय महर्षिम् । 

जय०-- जः दैवो आणवेदि ( इति वीजयति । ) 

नारदः;-- आरल्ये च वैष्णवे यागे आहूतेषु च नानादेशनिवामि- 
नृपतिमण्ड्टेषु समागतेषु च ब्रह्मविप्णुवजं निनेरगणेषु (सवा 
स्तम्भं विरमति । ) 

दाम्भुः-- स्वगतम् ।) किमिदानीं चिरादमिटपितस्य कन्दुर्पद्पभ- 
ङस्य ठामौ भवेत् । प्रकारम् । ) विखन्धमुच्यताम् । 

नारदः--अनवरतहूयमानहविःपवधितज्वटनग्वालाकविते चा- 
म्बरतठे | 

शम्भुः-- ततस्ततः 

नारद*- 
पुरः प्रमृतरेणुमिमुकुलयन् दराः पश्यतां 

पदन्यपनवेगतः पतितराखिगुस्म्रजः | 

नदन्नमिमृखं मुहुः कणितकिड्िणीकः क्षणात् 
टृषः समधिकोन्नतो मखमभुवं खयं प्राविरात् २६ ॥ 

शम्भुः-- ततस्ततः 
~----------~-~~---~----------~------ ~~~ 

१. यदेव; आज्ञापयति । 



| श् गशग्ग् 4111-1 । 

नारदः-- सविस्मयं सर्वैरथ निरीक्षिते च नन्दिनि प्तसम्भरममवतीयं 
च तस्मात् पाश्व॑दययेऽपि परिजनदत्तहस्तावटम्बा किश्चिदवनत 
वद्नारविन्दा रोषकषायितनयना च दाक्षायणी अतिपरुषवचोः 
भिरतजयतितरम् । | 

शम्भुः-- किमिति । 

नारदः -- ज॑" तुए तिहुवणमहणी ओवि मे णाहो किदकव 
टमण्डणो अत्थिमालाधारी पिदुवणनिट ओ अंताअणरिहो ज 
ण्णस्सेत्ति कदुअअवमाणिदो ता तुह तणृहयो अभं देहा 
मेणनजाग्णो होदि पेकवन्तस्सनेव तुह पुरदो मुमि 
कटेवरन्ति `" | 

दाम्भुः-- (स्वगतम् । ) हा धिक् किम् वक्ष्यति दक्षः ( प्रकाम 
ततस्ततः । 

नारदः कुवाणाह्दये मवत्परिणयं छन्ध्वापि भयो जनिम् । 
मेनाया जठरे | 

दाम्थुः--( सवितकम् । ) ततस्ततः । 
नारदः-- हूतं तवती न्धाप्रानि्टापृरणम् । 
काम्युः-, स्वगतम् । ) हाधिकूम्रमाद्ः । ( प्रकारम् । ) ततस्ततः ` 

नारदः--हाहाकारपरायणेरसरुदप्यामुक्तनेत्राश्रमि- 
स्तत्रलेषिनिवारितापि 

दाम्धुः--( सदम् । ) ततस्ततः । 
नारदः कि करोमि मन्दभाग्यः | 

प्रहस देहं व्यपुञ्त्मती ॥ २४ 

- १. यत्तया जिमुवनमहनोयोऽपि मे नाधः कृतकपालमण्डनः अस्थिमाला' 
पिठवननिलयश्च तदनो य्स्येति कृलाऽवमानितस्तत्तव तनभ्वोऽयं देहो 
न योग्यो भवति रक्षमाणस्थेव तव पुरतो मुश्वाम्येनं कठेवरमिति । 

भाणानिहापूरणम् (पा ) 
=-= 



प्रथमोऽङ्ूः । १३ 

( शम्भुः मृति । ) 
जय ०-पमस्पसिदु समस्ससिदु देवो । 
दाम्थुः--( समाश्स्य । सकरुणम् । ) 

इतो मातु्गहं ग्यवमितवती गन्तुमबला 
मुहुः प्रत्यादिष्टा कलुषितदश्ञावर्पितवती । 

मम सरं वक्रं पुनरपि च वीक्ष्यैव दिता 
गता किकुर्मोवान च खट् वरिधिटैङ्गयत इह ॥२८॥ 

( सनिश्वासं सविते च । ) | 

म्रिये लद्राक्यानि सितमधुरमुग्धानि च मुखम् 
सरोजामं नेत्रे ममयविकचेन्दीवरनिमे । 

गत वा हेमीमिः परिचितमयि स्मेरवदने 
क्रवा टठरव्यानि क च पुनरिदं जीवितपुखम् ॥ २९॥ 

( स्वगतम् । ) मवेधा विक्तिमेय ऋते च तपश्चरणा त्नान्यदस्ति 
कि वित्मुखकरम् | 

( नेपध्ये --र्ुभ्रनिः । ) 

नारद्; 
अयं उपरिरयन् श्रवांस्यतितरां हि दिग्दनितिनां 

तिध्यनितवन्धुरो विविधकन्दराण्यन्तरा | 
वियल्यपि विशृद्धटः पवनपराह्यतः सञ्चरन् 

प्रकम्पितधरात्ो भ्रमति यामहाह्ध्वनिः ॥ ३० ॥ 
तदनुज्ञायतां माध्यन्दिनिनियमाय । ( इयत्तिएटति । । 

दाम्भुः- गम्यतां यथेच्छं अहमपि दक्षमखध्वसं विधाय तपश्चर 
णाय यतिष्ये | ( इत्युत्थाय आकाशे लक्षयं बध्वा । ) अये पाप, 

ध्वस्तचद्यागवदिप्रचटृदतिनवारष्टपादलिगादि 
मसविन्नोत्कम्महस्तोद्रलितचमपयुकषुक्षुवाकीर्णम्मी । 

१, समाश्वसितु समाश्वसितु देवः । 



क्षिपरो्यत्वङ्खयारादटितबहुसिरारकधाराद्रैकण्ठ- 
त्वद्रात्राक्रान्तिचञ्चत्पदतटनटने प्रेरये वीरमद्रम् ॥ ३१॥ 

(इति प्रगिक्रम्य निष्क्रान्ताः सव ।) 

दक्षमखनिरीक्षणं नाम प्रथमोऽङः | 



द्वितीयोऽङ्कः ॥ 
( ततः प्रविशति विदुषकः । ) 

विदूषकः दी ही ण मे अच सरि मुवणतटम्मि कोवि बरह्मणो 

जेण जं बरह्मणत्तणं संपदिदुं कोमिअमुणिप्यमुहा णिभमवुदकिले- 

मिदसरीरा गिरिणङईकन्दरगहापं पश्चगिमज्छे अ तवच्चरणतप्परा 

अनन वि होन्ति तारिसिं बह्मणत्तणं मए मुकं विण मंम 

पव्वोवि मं आमन्तेह बरह्मणोत्ति कस्पवोत्ति अ ( एरतोऽवररोक्य ) 

को उण एमो मुयगमूमणा ममिओदूटिअसव्वगत्तो चडुटचर्- 

णो कमारो विअ इदो तदो अ धावता अह् त्रि सदो वि- 

अ पादचद्मण काडण भीमेमि णं दाप्रीए उक्तं | ( इति व्कटा्रत- 
दागीरः तथा कुर्वन् अटति ।) 

( ततः प्रत्रिरति यधानिदिष्टः माजारनयनः। ) 

मार्जारिनयनः- मह जेव रूवं तिहुवणुन्दरं होई स्मो वि णिभं 
रूवं सुन्द्रं मण णाहं तहा कहैमि नदो मे जणणी जणदिद्दी 

१, हीहीन मेऽस्ति मदो मुवनतटे कोऽपि व्राह्मणः पेन प्रत् ब्राह्मण्यं 

संपादयितुं कारिकमुनिप्रमुखा निग्रमत्रतक्केरितशगीरा गिग्निरीकन्दरगृहामु प्रा 

पनिमध्ये च तपरश्वरणतत्पा अयापि भत्रन्ति ताये ब्राह्मण्यं मया मृक्तमपि 
नमां मुत्ति सर्वाऽपि मां आमन्त्रयति व्राह्मणेति कादुयपेति च । ( पुरतोऽव- 
लोक्य । ) कः पुनरेष भुनगभूषणो भसितोद्रूदितत्वंगात्रः चट् ठचरणः माजौर 
हुव इतस्ततश्च धाव्रति तदहमपि शादंट इव परादचट्करमणं कृला भीषयाम्यरेनं 
दास्याः पत्रम् । 

२. ममेवरूपं तिमुवनयुन्दरं भवति सर्वोऽपि निजं रूपं सुन्दरं मन्यते नाहं 

तथा कथगरामि। यतो मे जननी जनटष्िनिपतिष्यतीति कृत्वा मम नाम कृतवती 
पाज्ञारनयन इति । अतएव ममोपरि प्क्षपातोऽस्माकं स्वामिनो गिरिशस्य 

बहो निवसन्ति तस्य निकटे किङ्कराः तथापि मामेव सर्वस्मिन्नपि कार्य प्रहि- 
-~---- ---- ------~--~ --~ ~~~ ----~----*+-------~- 

# मञ्ञारो (पा० ) 



१९ मन्मथविजये । 

णिपडिस्सदि त्ति कदुअ मम णाम किद् #मनारणअणो त्ति 

( हरीरमवरोक्य विहस्य । ) अदो जेव मह उवरि पक्खवादो 

अह्माणं सामिणो गिरिपस्स बहुणो णिवसन्ति तस नि 

किंकरा तह वरिम जेव सव्वस्सिवि कजे परिणोह एहि वि 

सामिणा आणत्तं मजारणञण कुदो वि कारणादो मए सूदु- 

क्लरं तवो कादव्वं ता हिमवदौ उवरि किं वि थल् तुए 

पे कलीयदुत्ति ता सिग्ं गच्छोमि । ( इति परिकरामन्वूयकमवली- 

क्य समयं स्वटितचरणः । ) अब्बह्मणिअं अन्बह्मणिञं ( इति निमी 

लितनयनः अधोमुखः पतिला रोदिति 1) भां पदूलमहाराअः; परणं 

गदे तुह आवुत्त म रक्छ रख अहं नगणीए एको जेव पुततो- 

हि षदो वि मम एको जेव बाछो अ । 
विदष०--ॐहि, उहि, हे मीरुभ, महाबहमणं मे ददण करं 

तुमं अन्बह्मणिअं कहेसि । 

माजौर ०--( तथैव स्थिला । ) मह अवजं कहेमि ण उण बह्मणं 
दृपतमि । 

( विदूषकः हस्ताभ्यां आदाय मुखं माज॑यति । ) 

माजार०-( विदूषकं विठोक्य सदं सठज्जं च!) अम्मो कस्सव- 

कुदो एव्वं तुए किद् । 
णोति इदानीमपि स्वामिना आङ्ञप्तं माजीरनयन, कुतोऽपि कारणात् मया 

सदृष्करं तपः कर्तव्यं तत् हिमवत उपरि क्रिमि स्थरं खया प्रक्षयतामिति । 
तत् शीघ्र गच्छामि ! अब्रह्मण्यं अत्रह्मण्यं । भो शादंलमहाराज, शरणं गतं 

तकं आवुत्त मां रक्ष रक्ष अहं जनन्याः एक एव पुत्रोऽस्मि सुतोऽपि मम एकं 

एव बालश्च । 
4 उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हे भीरुकः, महात्राह्मणं मां टषट्र कथं वं अत्रह्मण्यं क- 
धयति । 

२. मम अवदं कथयामि न पूनग्रौह्मणं दूषयामि । 
३. अम्मो कादयप कुत एवं त्या कृतम् । 

#°मञ्नार् (पार) 



दितीयोऽङकः । १७ 

विदूष °--रदो उण तुहणअणं मनारस्स विअ दीप । 
माजीर०- मह सहावो एसो । 
विदू ०--मंह तरि एसो सहावो । ( स्वगतम् । ) पुच्छं दाव णं 

( प्रकाशम् । ) अरे मजारणअण, कहेहि करिए पलियिदोपति 
तम । 

माजार०--र्युहिणाअलस्स णिअडं | 
बिदू०-कीपौ तुमं स्वस्सि वि गत्ते मप्िअप्रूटणं कततूण मुजग- 

गणं अ पारप 
माजार०-परमेसर्स्म चिण्टन्ति काडण धारेमि सब्बे । 
विदृ०--फक् वि कहेहि । 

माजार ०-मिवसरूवदा जेव । 
( विदूषकः दण्डकेन माजरनयनस्य कण्टमवनमयति । ) 

माजार ०-कैदो तुमं मं षीडसि। 
विदूष ०--ीमणप्रूवदा वि तुए गन्तव्वेत्ति । 
माजर ०-धिई मुक्त कि मं तुमे विडम्बेसि। 

१, कुतः पुनस्तव नयनं माजारस्येव दद्य । 
२, मम स्वभवि एषः । 

३. ममापि एष स्वभावः । प्रक्ष्यामि तावदेनं । अरे माजौरनयन, कथय कुत्र 
प्रस्थितोऽसि त्म् । 

४. तुहिनाचटस्य निक्ररम् । | | 

५. कस्मात् लवं सवस्मित्पि गात्रे भसितधूलनं कृत्वा भृजगगणं च धारयति । 
६. परमेश्वरस्य चिहमिति कृत्वा धारयामि सवम् । 
७, फठमपि कथय । 
<. शिवसरूपतैव । 
९. कुतस्तं मां पीडयसि । 

१०. वामनसरूपतापि त्वया गन्तव्येति । 

११. पिद्गूलै, फिं मां त्वं विढम्बयसि + 



मन्मथविजये । 

विदृष०-मौ कुप्प मा कुप्प आत्तो त्ति काऊण परिहपेमि ते 
चिदु दाव मरिमेहि मे करि वि पुच्छिदव्बोमि। 

मार्जार ०--कीमं पृच्छदु भवं दासजणेद्धि दै मवं उण वह्मणो 
पुआरिहो मे । 

विदूष ० वद्स् । ) कुदो तुमं दिमालअं पत्थिरो । 
माजर ०--र्तत्यजेव अह्माणं सामी तवो तविदुं आअच्छः । 
विदूष०-कुंदो अस्प संसारोवरि वेरण्ं | 
माजौर०-भहं दाव एव्वं तक्केमि म्िणीए अच्चौहिदं जेव तत्थ 

णिमित्तनित । 
विदूष ०-- स्छतिममिनीय । ) ईक्खमहे म्िणीए अच्चाहिदं सु 

णिअ देवेण किं पडिवण्णं । 
माजर ०--कि तुए णजाणिदं तारि आओ वुत्तन्तं पु 

णिज भट्टा अद्विकोवभरिओ सीद एकं जडं उप्पाडिअ मू 
मीए ताडिद्वन्तो । 

विदूष०-तदोतदे | 
` $ माङुषयमकुषय आ ति कला, पहा तु नव 
मषेयमां लवं किमपि प्र्व्योऽसि । 

२. कामं प्रच्छतु भरान् दासजनोऽस्मि ते भवान्पृनः ब्राह्मणः परजा मे। 
३. कृतस्तवं हिमाचटं प्रस्थितः । 
४. तत्रैव अस्माकं स्वामी तपस्तप्ं आगच्छति । 
५. कुतोऽस्य संसातेपरि वेरग्यम् । 
£. अहं तवेदेवं तकयामि मदन्यः अ्याहितमेव तत्र निमित्तमिति । 
७, क्षमते मद्टन्याः अयाहिते श्रता देवेन किं प्रतिपन्नम् । 

<. किं त्वया नज्ञातं तादृशं आक्राछिकं वृत्तान्तं श्रुता मत्तौ अतिको' 
भरितः शीषेत एकां अटामुत्पार्य भूम्यां ताडितवान् । 

५. ततस्ततः । 

भयाहितमवद्रभिद्यथं; । “ अयाहितं महाभीतिः कर्मं जीवानपेक्षि च 

श्यमरः १ 



दितीयो 4ङः । १९ 

माजीर०--रप्यण्णोअ ताए अदिमेत्तमीमणवेमो अदिकूरमूउडि- 
वत्तो वीरभदो । 

विदूष °--अच्चरीअं अचरीं ! तदोतदो । 

माजर विजिम्भिमो अ पसुचछहत्थो प्हापरिदौ जत्थ दक्सो 
जण्णं करेड । 

विदूष०--तदोतदो । 
मा्ार०-भीपेणनेमं तारि तं दूण सत्रे पादु पुत्ता | 
विदूष०--तदोतदो । 
माजोर०--र्चडुटपादं अ महमूमिं गदु अतिरोमेण मुउमस्पूणि 

उप्पाडिअ परस्स दसणमङ्गं कत्तृण मअणेत्ताईं अन्धा श्काडण 

चन्दस्स तह मूमिमि पेसरणं क्रिदवन्तो नह अद्धि वरिण दीपर्। 
्रिदूष०--तदोतदो । 
माजार ०- तदो परलाअन्तं दक्षं धत्तृण सीच्छेदं विहिदवन्तो । 
विदूष०--रददी हद्दी कौरिमो उण अह्माणं सामिणीए वुत्तन्तो । 

. उत्पन्नश्च तस्याः आतमात्रभोप्रणव्रपौ आतिकरूगभ्रुकुटवक्रः वैगमद्रः। 
२. आश्चयेमाश््यम् ! ततस्ततः । 
३. विनुम्मितश्च शरूलदृस्तः प्रधात्ति यत्र दक्षो गज्गं करोति। 
४. ततस्ततः । 
५. भीषणवेषं तारां दष्ट स्वे प्रलावितुं प्रवृत्ताः । 
६. ततस्ततः । 
५. चटरपादं च मखमूमि गत्वा अतिगोषेण मृगुदमधरूणि उत्पाच्य सूरस्य 

दरानभङ्गं कृत्वा भगनेतेऽन्धे कृता चन्द्रस्य तथा भूम्यां पेषणं कृतवान् यथा 

अस्थ्यपि न इदयते । 
<, ततस्ततः । 
५. ततः पठायमानं दक्षं गृहीत्वा सीषच्छेद विहितवान् । 
१०. हाधिक् दाधिर्! कौटश्ञः पनरस्माक्रं स्वामिन्या वृत्तान्तः । 

# कदुअ (पा०) 



२० मन्मथविजये | 

मा्जार०--भदा अ अह्माणं सामिणी अच्चाहिदं पडिवण्णा । त- 
कूखणं जेव पव्वद्राअस्म देवीए मेणाए गजभ पविहा | 

विदूष०--अच्चरीअं अन्रीअं । 
पाजार०--कँरि पत्थिदो भवं । 
विदूष०--अहं सामिणे पेक्रिखिदुं आअदो । 
माजार ०-- भेदा वि इषनेव आञच्छट् णन्दीसरेण सहिदो ता 
 गच्छदु मवं अहं वि तवोनोग्गं थलं ददुण निवद्धिस्सम् । 

(इति परिक्रम्य निष्क्रान्तौ ।) 

प्रवेशकः । 
( ततः प्रविराति शम्भुः नन्दी विदूषकश्च । } 

दाम्थुः-( सकरुणं विनिश्वस्य । ) 

चिरेण भ्रमाद्रं हृदयमिदमलन्तमवशं 
मियायास्तादक्षं विरहमपुनोनमिह । 

उपेयापि दछ्िश्यलितनयनां दष्ठिरपि मे 
पुरस्तात्वेटन्तीमिव सततमालोकयति ताम् ॥१॥ 

(सानुशयम् 1) स्मितं छता पूवं नयननखिवि कूणितवती । 
सखे जल्पन्ती मदिरनयना मश्ुटवचः । 

यदा प्रलादेशात् कुटिलनयनं वीक्षितवती 
मुखं मे वामाक्षी सदिति सभयं कम्पितवती ॥ २ ॥ 

१, यदा च अस्माकं स्वामिनी अत्याहितं प्रतिपन्ना ततक्षणमेव प्वैतराजस्य 
देव्या मेनायाः गर्म प्रविष्ट । 

२. आश्चय आश्वयेम् । 
३. कुत्र प्रस्थितो भवान् । 
४, अहं स्वामिनं प्रक्षितुमागतः । 

५. भत्तपि अत्रैव आगच्छति नन्दीश्वरेण सहितः तद्रच्छतु भवान् अहमपि 
तपोयोग्दं स्थलं दृष्ट निवतिष्ये । 



दवितीयोऽङ्ः | २१ 

( विचिन्य ।) अहो पिगनार्यं मामू । 
यया शिष्टः पूर्वै जगति वचप्तामप्यविषयं 

गतो ऽसमिन्नानन्दं निभृतममृतष्कावित इव । 
यदीयैः संापैरपि च परमं हषेमगमं 

तया शुन्योऽप्यस्यां कटठिनद्दयः प्राणिमि भुवि ॥ ३॥ 
( सविस्मयम् ।) अद्यापि मम हि। 

पियायासाट्वकं स्फुरति पुरतः कस्मेमसकृत् 
ललाटं खेदाम्भःकणकरितमारादुदयते । 

कपोटावादश्राविव विमटकान्ती विरसततः 
ध्वनिश्च श्यामाया हसितकलट्कण्ठीकटरवः ॥ ४ ॥ 

विदूष ०-( जनान्तिकम् । ) अम्मो पहूडिगम्भीरस्स अह्याण सा- 

मिणो वि हिअअं णटिणीपत्तगद्ं विअ सरि अदि चव हाई 

अह्मारिपाणं उण का वत्ता ता अण्णदो वावारेमि णं (प्रकाशम् ।) 
( उपत्य निरूप्य च ॥ कीमा मवं उम्मत्तो विअ सअं जेव कि 
वि आटवन्तो सरप्पो विअ पुणो पृणो वरि फुकव्वाणो दीम । 

दाम्थुः-- काश्यप, नहि राक्यं स्ञडिति नियमनं मनसो हधविषा- 
दाभ्यां । पश्य | 

यतो यतो धावति च्व मन- 
स्ततस्ततः पाधुशने्ियम्यते । 

बलाद्यदारप्यत एव कामतः 
करीव सम्मद्यं बहिः प्रधावति ॥ ९ ॥ 

हर्ष भवति च स्मेरं शोके ग्टानिमुपेति च 
रागददेषावुदस्थेव मनो भवति निरतम् ॥ ६ ॥ 

१. अम्मो प्रकृतिगम्भीरस्य अस्माकं स्वामिनोऽपि हृदयं नलिनीपत्रगत- 
मिव सकिठं अतिचपलं भवति अस्मादृशानां पूनः का वात्तौ तदन्यतो व्यापा 
रयाम्येनं । कस्मादभवान् उन्मत्त इव स्वयमेव किमपि आठपन् पपै इव पुन 

पुनरपि पएत्कुवौणो द्यते । 

# कन्तटयुतं (पा०) 



२२ मन्मथविजये । 

मम हि प्रियाया लावण्यपरौरील्यादिषु ददपंल्नमनपरो न कि- 
विदिह प्रीतिमत्पादयति } पश्य । 

मङ्खः प्रफुलसरसीरुहमेययस्य 
माधवीं पिवन्नतितरं मुदितश्च पूवप् । 

तच्नारातो इडिति देववशा्नितानत् 
सेदं गतः क पुनरस्य मनः प्रहप्येत् ॥ ७ ॥ 

पिदप०--भ्रहं वि एदस्प दण्ड्कटस्म कुडिरदाए कडिणदाए 

अअदिमेत्तं तोमेमि अदो जेव खणं वरि ण मुत्ेमि णं (शतिर. 

ण्टक्राष्मारिङ्गय परिचुम्बरति । ) 

दाम्भुः--( विद्य!) कोत्र भोः। 
( प्रवद्य । ) 

माजार०-भणवेदु म्र | 
दाम्थुः--अपि सुनिरूपितं तया तपश्चरणयाग्य स्थानम् । 

पाजौर०-- अट ई । 
दाम्भुः-- कुतर । 

माजीर०--दिभ्रवदो उवरि गङ्घापवादणामहेए ाणुम्मि । 

्राम्ुः-- ति आसेहणमार्गमादशय । 

माजीर०--ददोददो मवं । 
( स्वे आरोहणं नाय्यन्ति |) 

दाम्भुः--( अभितोऽवटोक्य नन्दीश्वरं प्रति 1) 

एतरिमन्निबिडनिबद्धकुञ्ररोमे 

गङ्गम्भःषछवनपातित्रितानतरा | 

१, अहमपि एतस्य दण्डक्राष्स्य कुटिटतया कटिनतया च अतिमा 

तुष्यामि अत एव क्षणमपि न मुन्नाम्येनम् । 

२.आज्ञापयतु भता । 
३. अथ किम् । 

ॐ. हिमवतउपरि गङ्कप्रपातनामधये सानुनि । 
५, इत इतो भवान.। 



दहितीयोऽङ्कः । २६ 

आनृलखन्मदविरुवन्मयूररम्ये 
वीध्यन्तां मृगरिरवश्ररन्यरण्ये ॥ < ॥ 

नन्दीश्वरः-इतोऽपि देवः पश्यतु | 
पर्फृकैतकर नोममिताङ्गरागा 

मृङ्कावीवछयहारिनवाक्षमाखाः । 
एता टता अपि चलन्चवपछछवोष्ठाः 

्िप्न भवन्तमभिवीश्ष्य जपन्ति नूनप् ॥ ९ ॥ 
विदूष०- माजग्नयनमवटोक्य । ) अहये विं पेक्ामो इष एक्को 

वणमलारो अणुभरेद् तुमं म वि एक्रो कुडिटप्राहाहत्थो वुद- 
परीट्वाणरो 1 

दाम्युः-- योऽयं स्वरपि पवतराज इति यदुच्यते तदुपपन्नं । तथाहि। 
रत्नानां निरयः समुस्चतियुतः खब्धित्रनैः पेतरितो 

मत्तेभेरनिशं मदाद्रेकरटेगीनद्िरप्याद्तः | 
सत्वोद्रिक्तरान्तरश्च विवधः छध्यो भुजङ्गाः 

काठिन्यं कनिदेति हन्त प्रदुतां कसिमश्चिदेति स्फुटम् १० 
नन्दी °--हदानीमेवास्य गिरिराजत्वमुपपद्यते । तथाहि । 

राश्वद्यानतिभूतकरल्मपतया ने्मस्यमाकू चेमां 
सैत्वोद्रेकमवाप्य सन्तततपस्समोदमाजां परम् । 

१, वयमपि प्ेक्ामदे अवक वनमाजौगः अनुकगेति लां । मामप्येकः कुटि. 
ग्रराखाद्स्तः ब्रद्धनीटवानरः । 

# रत्नानां श्रवसतूनां अन्यत्र मणीनां समुन्नातयुतः समुन्नया अल्यौन्नव्येन युतः 

क्तः अन्यत्र अतिगौर युक्त इयथः । ठङ्गिवरनैः सङ्गिनां मृगविद्रोषाणां व्रः 
पै; अन्यत्र चद्गृधारिणां गगैरियभरः । मदद्रेकष्यैः मदसटिरङ्किनिकपोटेरिपयर्थः । 

सेद्विक्ततरं जन्तुप्रच॒रं अन्तर दृदयं यस्य तः वेन अन्यत्र ससेन पर्येण व्यवसा 

केन उद्वि्ततर् मभ्यं यस्य तेन उभयत्र ^“ द्रव्यापु्यधसायेषु सत्वमनक्ली तु 

न्तु ›› इध्यमरः । पिवुषैः देतैः अन्यत्र िद्द्िः मुजङ्गव्रतः सर्पपरिदृतः अन्यत्र 

परिदरृत इव्यथः । 

 * सलवोद्रेकं सलरख्यगुणायिन्चं । ^ गुणाः सत्वं रजस्तमः ” इत्यमरः । 



२९ मन्मथविजये । 

वाचीमप्यतिदूरवैमवनुषां योगीश्वराणामपि 
स्म दुठमद्शनोऽत्र तपसे येनागतोऽमृदरवान् ॥ ११ ॥ 

विदूष ०--{ नन्दिनं प्रति साभिकनपम् । ) ईओआि जेव तुह वुद्धवाण- 
रमुहस्स वजणं वि सोहइ जं सिग्प्पसाधिणं सादिणं॒दुछह- 

दण करेमि अहं खु बह्मणवरिदटो इछहहंसणो अ मह् स- 
ण्णिज्छ्रदो उण अस्म पव्वदस्प माहप्पं होह् । 

दाम्भुः--( सस्मितम् । ) महाब्राह्याणस्य तव माहात्म्यं अहं जानामि 
इथाज्पत्वयं मा मवान् कुप्यतु नन्दिने ( इति सान्लयति 

विदूष रंहि पसण्णोद्ि । 

नन्दीश्वरः--अतिरमणीयं सल्वेतत्स्थानं तपस्यतः खामिनोऽति- 
हिहटदयर श्नं भवतीति मन्ये । 

दाम्भु--न केवट हृदयस्य रञ्जनमेतत्। अपि तु सर्वन्द्रियाणामपि। 
पश्य । 
चक्षः ल्तिद्यति पावने तरुतले गात्रं च शीतानिले 

श्रोत्र वेदविदां श्रुतिप्रणयिनां कण्ठध्वनी मजे । 
प्राणं य्ञकृदर्पिताध्वरहविगंन्धे च विस्तारिते 

लों मे रसनं च हन्त म्रदुले कन्दे फठे खादुनि ॥.१२॥ 
विदूष०--{ जनान्तिकं नन्दिं प्ति । ) ज॑त्य खु तव सो विग्धकारणं 

वद्र ते जेव थं सिखाहइ भव । 
नन्दी ०--पिच्यूखे, न त्वं जानासि अतिपावनेषु गिरिनदीतटेषु ऋ- 

 षीणामुटजेषु च मनः प्रसन्नं ॒विद्यमानेष्वपि वहुषु विक्ेपहेतुप 
पुण्यवशात् समधिगच्छति समाधिमिति। 

१, इदानीमेव तव बृद्धवानरमुखस्य वदनमपि शोभते यच्छीप्रप्रसादिनं स्वा. 
मिनं दुष्टेमदरनं कथयति अहं खदु ब्राह्मणवरिष्टो दुषटैमदरोनश्च मम सानिध्यत 
पुनः अस्य पवैतस्य माहात्म्यं भवति । 
` २. इदानीं प्रसन्नोऽस्मि । 

३. प्रत्र खलु तपसो विघ्रकारणं वतैते तदवस्थल घत भवान् । 



हितीयोऽङकः । २९ 

[म्धुः-तोऽन्यत्रापि विद्यमाने द्रष्टव्यं पश्याम इति गत्वा नि- 
रूप्य ( सानन्दम् । ) 

प्पौवेभरिताः खनद्िरहिभिः शश्द्रमद्विरैता- 
शरश्रत्कोमलपह्छवैरपि युता वातेमृहुः कम्पिताः । 

एताः पाश्वगता रताः समधिकं कम्राश्च नम्राः सयं 
रिक्षन्ते मधुरं हि दृत्यमधरुना वेश्या यथा बालिकाः ॥१२॥ 

नन्दी -दतोऽपि देवः पश्यतु । 

फूत्करिः फणिनां ज्वरद्विरधिकं दावानेः संडताः 
क्षिप्र तेदटिताः पतन्ति धरणी मुहुः कीचकाः । 

तेषां ठत्छतिमीपिताश्च सहसा मूकीभवन्तः क्षणं 
पक्षाणां विधति विधाय गगने भ्राम्यन्त्यमी पक्षिणः ॥१४॥ 

्रिदूष०--भहं वि दत णट्राणं पिद गमिस्पं (इति सलं धावति 
सर्वे हसन्ति । ) 
¢ २ अच्छ + 

माजार ०--भाअच्छ रे महाव्रह्मण, परजडिअं तुए बह्मणस्स 

चावल | 
विदूष०--मञनारणञण, ण खु मए तुए विअ अच्छीणि णिमी- 

ठिअ अण्णस्प दहिक्सीरादिअं चोरीअदि | ( अन्यतोऽवलोक्य 
सभयं मुकृलितनयनो नन्दिनं समालिङ्गय सवाकृस्तम्मं । ) हद्धी एदस्स 

णिउजे को ति वृद्धमीहो केरसणाहो अदिदीहणहरभीप्णो पि- 
टाअलनिमण्णो मं जेव उद्दिसिअ कवि चिन्तेइ ता परित्ताअध 
परित्ताअध मं ( इति रोदिति । ) 

१. अहमपि ताव्रेतेषां पृष्ठतो गमिष्यामि। ` 
२. आगच्छ रे महाब्राह्मण, प्रकटितं लया ब्राह्मणस्य चापलम् । 

३. माजोरनयन, न खल् मया लयैव अक्षिणी निमील्य अन्यस्य दधिक्षीर 
{कं चोयते । हा धिक् एतस्मित्निकुओ कोऽपि वृद्धसिहः केसरसनाथः अतिदीर्ष- 
खरभोषणः रिलातठनिषण्णः मामेव उदिश्य किमपि चिन्तयति वत्रित्रा- 
ध्वं परित्रायध्वं माम् । 



मन्मथविनये | 

नन्दी ०--मृढ, मा मेषीः एष तावच्छिठातट(निषण्णो) मध्यामी- 
नोऽनेककस्पपारेवर्धिततपा महषिस्तपस्यति पश्य । 

आधाय ब्रह्मणि मनः सैरं मुकुरितेक्षणः। 
समाधिस्थो महानेष न क्रिञ्धिदपि पश्यति ॥ १९॥ 

दाभ्थुः- 

सोऽयं वह्छीपरिद्रततनुः पक्षिणामण्डजुष्टे- 
अर्णिध्िप्वकृपमरपतितजटामण्डछेः कीर्यमाणः | 

मत्वैरन्येरपि च परितः खेच्छया सेव्यमानो 
धत्ते साम्यं मुनगनिटयः कस्यचित्पादपस्य ॥ १६ ॥ 

( परगतो ऽवलोक्य सदपरम् । ) 

अत्रापि जहुतनयासटिटावगाह- 

दत्तादराः सटिदटपूरममी प्रविष्टाः | 
ल्लानं महर्पिनिवहा अघमपणेन 

साकं मुहूर्विदधते दधते न तृप्तिम् ॥ १७॥ 

अपिच। 

दृह हि सपदि भस्मोद्ूटिताद्गाश्च केचित् 

करविलुटितचन्नत्स्फाटिकाक्षा जपन्ति । 

दुततरमतिरम्यानष्वपुण्डन्दधानाः 
कतिचन जलजाक्षद्खयानमन्राचरन्िि ॥ १<८॥ 

तदहमपि तपेऽतिसमीचीनं स्थटमन्वेषयामि । (नेपथ्ये मद॑लध्वनि 
नन्दी ° - सकौतुकरमाकण्यं । ) देव, भवतोऽभिषिततिदधिर 

णेव भविष्यतीति मन्ये यदयमनुकूल एव भ्रवतेते मदर्ध्वा 

दाम्भुः--किन्वेषः स्यात् | 

नन्दी ०-अत्रागतं तत्रभवन्तं उपश्रु स्वयमेव पवतराज 

म॑म्यचेयितुमागमिष्यतीति मन्ये 



दितीयोऽङ्कः । | २७ 

एम्थुः--उपपद्यते, किमुच्यते । अतिमहान्विशुद्धस्वभावः ब्द्धोप- 
सेवी च परवतरानः | 
ब्रह्मापि स्वयमेव हन्त हविषो भागं पुरा कर्पयत् 

यस्मै सवेराधराधिपतिता योग्यं मह खं विदन् । 
अन्येभ्यो ऽगिहि पवतेभ्य इतरेऽत्रागदय सरव तपः 

कुर्वाणा मुनयो भजन्ति च परां सिद्धि विशुद्धि गताः॥ १९॥ 
अन्यच्च | 

यामूत्पुरा सरसिनाक्षपदाम्बुनात- 
माघ्वीत्रिविषएटपपुरीष्वनपद्धिकाच । 

सेयं मयापि शिरपा विधृताच पूत 
गङ्खापि यस्य रिखरात्छवति प्रसत्त ॥ २० ॥ 

विदृ०-्महविएमो पआरिहो हो पव्वदराओ जं मम गो- 
तणिदाणेण बह्मणावि समम्भच्चिदो | 

शम्भुः { सस्मितम् ।) इदानीमेवास्य पर्वतराजस्य महदरीरवं य- 
न्महाव्राह्मणेन तयाप्यभिनन्यते । 

विद् ०--( नन्दिनं परति ।) सुब्वद् सछ्छवन्तस्वि तुह णत्थि विरामो 
अहं उण बह्मणो मोअणप्पिओअ विपदो पिपासिदोह्धि 
परवृत्ते । 

राम्भुः- गम्यतामभिरुषितसिद्छं अदमपि विविक्तदेशे .पर्वतराजं 
प्रतिपाटयापमि ( इति स्तोकमन्तरं गला ।) अत्रहि | 

कस्तूरिकामृगवराः खलु मन्दमन्दं 
खादन्त्यमी दमनकङ्करनाटकानि । 

१. ममापि एष पूजां भवति पवैतराजो यन्मम गो्रनिदानेन ब्रह्मणापि 
समभ्यचितः । 

२. सवेदा सेपतोऽपि तव नास्ति विरामः अहं पुनत्रीह्मणो भोजनप्रियश्च 
विशेषतश्च पिपापितोऽस्मि संवृत्तः । 
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गङ्खानिलाश्र शिशिराः स्फुटपद्मगन्ध- 
वाहा वहन्ति विचरन्ति तटे चमर्यः ॥ २१॥ 

( इति परिक्रम्य निष्करान्ताः सर्वे । ) 

॥ हिमायगमनं नाम द्ितीयोऽङः ॥ 



तृतीयो ऽइ; । 
( ततः प्रविशति हिमवान् मेनया सह विभवतश्च परिवारः । ) 

हिमवान्-अहो अस्माकं धन्यता । 
यस्याभवच्छरवरो युपि दानवारि 

मरुधनुश्च भूनगाधिपतिगुणोऽपि । 
वाहाः स्वयं समभवन् श्रुतयश्रतस्ः 

क्षोणी रथः प मगवान् स्वयमागतो यत् ॥ १ ॥ 
पेना ०- महेमरस्सवि मे कुदो तवचरणे अहिछापो । 
हिम०--अस्मदुप्रहायैव । प्श्य । 

भिक्षां चिरादटति योजगदीश्वरोऽपि 
भकतेष्टदो भवति यः खलु ऊत्तिवापराः । 

नित्यं श्मशाननिटयः शिवमूर्तिरेष 
कि वण्यते श्रुतिगणोऽपि परं व्यरंसीत् ॥ २॥ 

मेना०--अच्चरीभं अच्चरीअं तहा जई महन्तो वि पे माहप्पं ण 
जाणनति कुदो उण अदह्यारिप्राणं खुद्वुद्धीणं जाणिदं अव्यि 
विहवो । 

हिम०-यद्यपि गतायां निशीथिन्यां यामे तु तृतीये समभ्युदय- 
मूनक स्वप दष्टवतोऽपि मे न नितं चेतः 

मना०- रिपो सो पिविणो | 
छि 

कदाचित्केलापतासमथगणयुक्तः शरिधर- 
स्तटे ऽस्मिन् गङ्गायाः कुसुमितलतापादपयुते \ 

१, मदेशवरस्यापि अस्य कुतः तपश्वरणे अभिलाषः । 
९. आश्वये आश्वये तथा यदि महान्तोऽपि अस्य माहात्म्यं न जानन्ति कुतः 

पुनः अस्मादृशानां शुद्बुद्धीनां ज्ञातुमस्ति विभवः । 
३. कीशः त स्वाः । 
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छृतावासः स्वैरं हपितवदनः स्मेरनयनो 
ह्मगृहमदत्सायाः कमट्मृदुट पाणिमचिरात् ॥ ३ ॥ 

मेना०-तदोतदो । 
हिम ०--अनन्तरं च अतिप्रेममरितेन शङ्करेण स्ववामार्थं सन्निधा 

पिता च। 

मेना०- ण दुछछहं अस्थि क्रिवि नः देष्वं अणुञं भवे । 
हिम ०-- यद्यप्यस्मापर प्रमन्नः मन्निहितश्च हङ्करः । तथापि त 

पति वर्तमानस्य नियमत्रतादिमिर्मियमितसर्वन्द्रियस्य परे ज्यो 
तिषि रममाणस्य कथं वा हृदयं भवेदिति निवेदयितुमप्यस्मद् 
दन्तं बिभेमि स्वपरृष्टाथसिदधि तु बृहस्पतिरेवमाह । 

^ स्वप्नस्य प्रथमे यामे वत्रेण फट मवेत् 
दितीये चाटमिममेखिभिमामेस्तरतीयक । 
अरुणोदयवेटायां दशमिर्वामरेस्तथा 
गोविमजेनवेटायां मद्यः स्वभ्रफ़ल मवेत् '' इति 

( प्रविद्य । ) 

दौवारिकः देव, समाग ममागञं 
हिम ०--( महपम् । स्वगनम् । ) क्िप्रमिद्धि मे कथयति (प्रकारम् 

कि समागतम् | 

दौवा ०- रमागअं देवस्स । 
हिम०--स्प्टं ब्रूहि । 
दौचा ०-पैमागअं देवस्स दुवारम्मि नारदेण । 
हिम ०--अविरम्बितं प्रवराय महर्षिम् । 

. १, ततस्ततः । 

२. न दुठेभमस्ति क्रिमि यदि देवं अनुकूटं भतेत् । 
३. देव समागतं समागतम् । 
४. समागतं देवस्य । 

५. समागते देवस्य द्वारे नारदेन । 



तृतीयोऽङ्कः । ३१ 

( ततः प्रविरति दौवारिकनिदरितमार्गैः नारदः । ) 

नारदः०--( सानन्दम् । ) 

धन्यं जन्म समस्तमूधरगणदितस्य शलस्य य- 
त्मानुन्यत्र समस्तसिद्धनिवहाः सर्वे महर्षित्रनाः । 

स्वीये गेह इव प्रह्टमनसो वासरं वितन्वन््यमी 
श्रीनाधोऽपि तपस्तनोति वदरीमूले नरश्च स्वयम् ॥ £ ॥ 

टिम ०--{ अडिति आसनादुत्याय 1) अर्यमर्ष्यम् | 

(प्रविश्य ।) 

पुरोहितः इदमानीतम् । 
हिम °--- सोमरात, छृतसत्कारं महपिं अमिवीक्षितुममिटषामि । 

पुरो --अयमभ्यचेयामीति ( नाग्दमृषेय सत्य ।) एतु एतु भमः 
वानिति ( हिमवतो निकटं प्रापयति । ) 

नारदः--{ दिमवन्तमवरयोक्य । स्वगतम् ।) अतिमम्मीरप्रकृतिरयम् । 

यो ऽमी । 
चारुसिमितः सरसपन्निहितां प्रियां स्वां 

आनस्रगात्रटतिकां मुहुरीक्षमाणः । 
अन्तभृतामपिच निभरमूरिचिन्तां 

आविष्करोति न बहिः किट्गृढमावः ॥ ५4 ॥ 

( उपसूत्य । ) स्वसित दम्पतिभ्याम् । 
दिप०-( ससंभ्रमं मेनया सदह प्रणमति । ) 

नारदः- 

श्रेयसे भूयमे भूयात् छोकानां सङ्गतं हि वाम् ] 
कर्यपादितिसधरीचोरविनामावयेयुषोः ॥ ६ ॥ 

( हिमवन्तमवलोक्य । ) 

योऽपो तपश्चरति सानुनि तावकीने 
कलासमूषरमपि प्रविहाय शम्भुः । 
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हृष्टः परं तयि स मद्रकरश्च भूया- 
दरक्तातिमञ्जनपरः प्रमथाधिनाथः ॥ ७ ॥ 

हिम ०-ाममनुगरहीतोऽस्मि निरुपाधिकटृपानिधिना महषिणा 
कोश्रमोः 

( प्रविर्य । ) 

कञ्ुकी-- आज्ञापयतु देवः । 

हिम०-- आनीयतां मे वत्सा भगवन्तं नारदं नमस्कतुम् । 

कभुकी--यदाक्ञापयति देवः ( इति निष्कम्य पुनः प्रत्र । ) भत्र 
दारिके इतइतः । 

( ततः प्रविशति टवद्भिकया सह पावती । } 

पारपती- स्वसखीं टवरिकामवलोक्य । ) अम्मो खणे खणे विवि 

प्पन्द्दि मे वामणअणेताक्रिणु सु फ़ठं भवे एदस्स । 
ठवङ्गिका- चैन्दपेहरममा अमो जेव । 

पावेती- { सङृतककोपम् । ) तुंह चित्तगअं भणेसि । 

छव ०- अहं जेव सििणेवि जप्येमि भिवप्ङ्करमहदेषेत्ति । 

पा०-( सटज्जं क्षणमिव तृष्णीं स्थित्वा । ) ह चिहदु गच्छेमो र 

` हेभिणो पादवन्दणं कादं । ( इति उपस्ति । ) 

हिम ०--वत्से, महर्पि प्रणम । 
धा०-( सज्जं प्रणमति । ) 

१. अम्मो क्षणे क्षणेऽपि विस्पन्दते मे वामनयनं तकि नु खलु फलं म 
देतस्य । 

२. चन्द्रस् तन।गम एव । 

३. तव चित्तगतं भणसि । 

४. अहमेव स्वप्रेऽपि जल्पामि शिवशङ्करमहादेवेति । 

५.९ तिष्ठतु गच्छामो महरषैः पादवन्दनं कतै । 



तृतीयोऽङ्कः । ६३ 

नार०- 
भूया भवलनुमता हृदयापहारि 

ण्यालोल्कुन्तठमरार्षितवक्रदष्टः। 
कस्यापि कामद्मनस्य च रोषणस्य 

रागामिद्दिकरणात् श्रितेवामभागा ॥ < ॥ 
पा०८ स्वगतम् । ) सच्चं भोदु महेपिणो वअणं । 

( प्रणम्य ठज्जावनतगात्री ठवङ्गिकामुपसपति । ) 

ना ०-( दिमवन्तमवटोक्य । ) अपि शिवं मवतः सवन्धुव्गस्य । 
हिमि०--अद्येव कुशलिनो वयं येषामुपरि तत्र मवत एवमादरः । 
तथाहि । 

भावत्कवीक्षणट्वेन भवन्ति धन्या 
ये घोरदस्तरमवाब्धिममी तरनत । 

किन्नाम दिव्यपदपङ्कनसेवकाना- 
मस्मादशां मवति दुह्ममत्र ठोके ॥ ९ ॥ 

तथापि वत्साया अधिरूढयोवनाया अपि वरमलममानाया अनुह- 
पवरम्रप्सया नक्तदिवं अनुचिन्तयतोऽपि मे न निणेयमषिग- 
च्छति चेतः । पश्यतु तत्रभवान् यदुच्यते कन्यापितृत्वं 

` दुःखायेति अव्यमिचरितमेव मवति तदहचः। 
तथाहि-- 

जाता यद्यपि नः कुरे बहुमते लावण्ययुक्ताप्यसी 
किवामूदपितेक्षणा किममवत् छष्यैगुगेर्वान्विता । 

शीटेनापि किमन्विता त्रिणयने किंवानुरक्ता स्वयं 
तारुण्यं च विनजुम्भमाणमप्ृत्राप्तेति सिन्नं मनः ॥ १०॥ 

*भवति इति सम्बरोषनमेतत् । जगतीतिच (प०। ) 
म 

१, सत्यं भवतु महूरषेवंचनम् । 
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लवङ्कि०-( जनान्तिकम् । ) हट या मं उवाठद्धवई तुमे गु 
अणं वि दाणि उवाटह । 

पा०-णिंजमं पटपद् पिअप्तही । 
नारदः--८ स्वगतम् । ) इयं हि सा दाक्षायणी जन्मान्तरेऽपि ह 

संर्तैव भवति टव्टमा भवति 1& चेतसि वासना र्ता 
परिर्मादिते नुतनाम्बरे भवतु कोपमुत्पादयाम्यस्याः-( प्रकाशम् 
कथमस्या अपि कल्याण्या अज्ञातजन्मान दुदेशने हरेऽनुरा 
तथाहि । 

ह्यं टताकोमटगात्ररोभना 
सतु स्वयं स्थाणुरतीव करकशः। 

शभाटया शोमनमृषणाप्यसो 
श्मश्ानवासः स हि सपमृपणः ॥ ११॥ 

पा०--( मासूयं नारद् पदयति । ) 

नारदः- पावैतोमवलोक्य सस्मितम् । ) महानुभावः खलु राङ्क 

नाहं परमाथतो दषयामि अपि तु मवतीमावाववोधायव । 
यद्धयानान्मुनयो भवन्ति जगतीपापापनादक्षमाः 

कुम्मोदुतमुनीश्वरमरमृतयो इद्धि सिद्धि गताः । 
अन्ये चापि यदीयभक्तिभरिता भद्रं विनिद्रं गताः 

क्रि ब्रूमो वयमस्य वेभवमहाम्भोवेस्तटस्थाः परम् ॥ 
रीरराज, दयं हि सा दाक्षायणी दक्षाध्वरमुवि या योगेन विभूष 

निजङ्रीरं यां च तं दहितरं मन्यपे | 
यस्याः कटाक्षविरिखेदि विद्ध एव 

एगानुविद्धह्दयो विरहासहिप्णः । 

शुन्यं जगत्समवधायं विरक्तचेताः 
पंसारवत्मनि हरस्तपमरे प्रदत्तः ॥ १३॥ 

+ ~~~ स 
जकन ~~~ ------------------------------ -- 

१. हला या मामुपाठन्धवती तवं गुरजनमपि इदानीं उपालभस्व । 
२. निकामं प्रलपतु प्रियसखी । 



तृतीयोऽङ्कः । २५ 

हिम ०--/ माश परावेतीमवलोक्य । स्वगतम् । ) कथमियं जगदीश्वरीं 

दुदितमावेन विडम्बयन्ती संसृति कुटमिदं समधिकमलङ्करोति 
मदीयम् । अहो, मे धन्यता ( प्रकाशम् । नाएदं प्रति सदम् । ) 

एका सुता शिवजा जगती पुनाना 

गङ्ख रिवस्य रिरसाप्चि कास्यतेऽत्र । 
एषा मुतापि भविता यदि जन्मनीह् 

भर्गस्य हन्त दयिता खलु मे प्रकषैः ॥ १४॥ 
नारदः- न तत्र सन्देगधु भवान् । 
हिम ०-- तथापि अत्युग्रतपसं रशाङ्करमनचिन्य कातरं मवतिमे 

मनः दतिकरतैव्यतामूदं च | 
नारदः-- तदत्र मवता एवं कर्ेव्यम् | 
दिय 2-- आज्ञापयतु मवानवहितोऽस्मि । 
नारदः- केनापि व्याजेन तन्चिकरणएवात्रभवती स्थापनीया मवता । 
हिम०--व्यानमपि कथयतु भवान् । 
नारदः- म हि धूजिस्तपमि संसक्तमनास्तथापि परिचयायै प्रा- 

थयतो मवतो दहितरं अनुमन्यत एव । 
हिम यदेवं तरिं प्रयतिष्ये | 

नारदः तर्हि यथामिकपितसिच्छं गच्छतु मवान् अहमपि महे- 
नद्रमवटोक्य गच्छामीति | (आकाशगमननायितक्रेन सह स्वगतम्। ) 

यथामिरपितं कृतं सुरवरेण च प्राधितं 
महीधरपुता मनोरथतरुश्च संवर्धितः । 

मुद प्ततरतारकापुरवधस्य मागेः छतो 
विधिः पुनरतःपरं यदपि कम तत्साधयेत् ॥ १९॥ 

( इति निष्क्रान्तः । ) | 

( ततः प्रविरति शम्भुः । ) 

शम्भुः--( सहम् । ) अहो, देदास्यास्य रमणीयता । 



३६ मन्मथविजये । 

इह क्रचिदधःस्वलच्छििरवारिप्रस्फुर- 
्चिकुञ्चतरुरशाखिकानटनतत्परा मकटाः । 

इतोऽपि विविघद्रुमाकलितनी डमद्गाद्रहि- 
विमृत्वरबहुत्वराः श्रवणरम्यरावाः खगाः ॥ १६ ॥ 

कथं चिरायते रोटराजः भवतु तदत्रैव करिमश्चिद्धिविक्तदेशे रहपि 
स्थित्वा निभेरमानन्द भरितमात्मावटोकनं करिप्ये । ( इति गृहा 
प्रविविक्षः। ) अहो, मनमि मे नेमेल्यं निरृतिश्च सम्भ्रति हि। 

दिलयपगतं तमस्तदनु राजसं नुम्भणं 
पररान्तमधुना ठमह्छपिम सत्वमुज्नुम्भते । 

ततो मनसि निमले जगदिदं स्फरत्यग्रता 
यथा किमपि वस्तुकं व्रहति दपणे स्फाछ्किं ॥ १७ ॥ 

( प्रविटयम ।) 

नन्दीग्वरः- देव, मवतो ददशनममिटपन्नवमरं प्रतीक्षते मपर 
वारः शेटराजः । 

शम्भुः तरितं प्रवेशाय तम् । 
नन्दी --यदाक्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य । ) इतटृतो भवान् | 
हिप०- (मेनया सहितः पावरतीं पुरस्क्रत्य द्गत एव मप्रश्रयम् । स्वगतम् ।) 

र्तित्रितयमाविश्य गृणकरमत्रिभद्तः । 
नव्ह्मविप्ण्नीश्वरामिख्यां मनुप ज्योतिप नमः ॥ १८ ॥ 

( प्रकाशम् उपर्य ससम्ध्रमम् ।) हिमाटयाऽहमभिवादयटृति पल्नीपु- 
त्रीभ्यां सह प्रणमति । 

शम्युः- 
मवान्पत्नी च पुत्रीच त्रितयं शुभमश्भुतात् । 
यथा योगश्च भक्तिश्च विद्या च त्रितयं युत् ॥ १९॥ 

अपि कुशं मवतो भवदीयानां च । 

ब्रह्माञ्नेक्षणरुद्राख्यां पा 

कवोगस्य भक्तिकं मबतीति योगमिदः तदुभयजञन्या च भति हि पिया । 



तृतीयोऽङ्कः । ३७ 

हिम 
यदायत्तमिदं कृतछ्नं जगन्मंगटमश्चुते । 

| तदर्पितमरस्याय कुशले कोस्ति सशयः ॥ २० ॥ 
 शभ्भुः--( नन्दिनं सेज्ञापयति । नन्दिना समानीतेषु आसनेषु सरव यथाहैमुप- 

विङ्ञन्ति।) 
काम्भुः--( पातैतीमवलोक्य स्वगतम् ।) 

इयं कुटिट्द्ुन्तला स्मितमरीचिजारादतं 
मुखाम्बुनमिद् गुहुस्तरटतारकापाङ्कम् । 

तिनग्रमपि ठजया विदधती शनैः सादं 
मदास्यमवल्ोकते वटितवामदटष्टिश्िरात् ॥ २१॥ 

तितु क्रिमनया ठलनया प्रयोजनमस्माक तपपि प्रटृत्तानां 
हिम ०--मगवन्नतर्फितोपनतं तत्रमवतो दशेनं स्मारं स्मारं वि- 

स्मयाम्बुधिनिमग्रं मे मनो न कथश्चिदपि पारं लभते । तथाहि । 
मवद्वक्षाश्ष्टा इह हि भुवि ये योगनिरताः 

सतां ताटक्षाणामपि मवति सङ्कः कथमपि | 
तदेतयुप्माके बहुरूति द्कामिटपितं 

करिमस्पैः पुण्यम अडिति घटते पङ्कतमहो ॥ २२ ॥ 
दम्भः रेलाधिराज इह खलु मवदीये सानुनि कतिपयवत्सरां- 

स्तपस्तप्ुमागताऽस्मि तदनुजानीहि माम् । 
दिम ०-- अनुग्रहः खल्वेषः केवयमनुज्ञातुं युष्मत्सद नगमने । 
: पश्यतु भगवान् | 

फट वा पुष्पं वा रपि शिरिरं खादु सिं 
कुशानां स्तम्बो वा तरूगणगतं वस्कलमपि । 

समिद्धा पन्नं वा यदपि तपपरे रोचत इदं 
। समस्तं तद्राह्यं न खलु भवतां सद्मनि भिदा ॥ २३ ॥ 
विचान्यदपि मदीयं विज्ञापनं अनुगृह्णातु देवः । 
(म्धुः--कि तत् । 



६८ मन्मथविजये । 

पा०--( स्वगतम् । ) दाणि खु देवदाह महेीहि अ अणगिही- 
द्व्वा होमि । 

हिम०-ईयमपि मे वत्सा तपश्चरन्तं तत्रभवन्तं डुश्रूषताम् । 
पा०--कि भणिस्सदि मे दहृओो । 
दाम्भुः--, स्वगतम् ।) अपि मे तपो विघ्नो भवेदनया मन्दया 

अथवा प्रतिबन्धक्रमत्र एव प्रकाशते तेनलखिनां कायमिदिः | 
तदेवे ववीमि । ( प्रकाशम्) स्वैरं शुशरुषताम् । 

पा०-( स । स्वगतम् । ) दाणि जेव अणुङलाओ दवदाओ । 
( नेपथ्ये । ) 

बरैताछिकः-- महाराज, मुखाय ते भवतु माध्यन्दिनी मन्ध्या | 
रविकरपरितप्ता म्टायमानाः पुरस्तात् 

हरिणशिराव एते गाङ्कमम्भः पिवन्ति । 
तरुिखरनिषण्णाः पक्षिणः पक्षनादे- 

कुटितनयनान खानम॑कान् छादयन्त ॥ {५ ॥ 
द्वितीयः 

एते यथा मुनिगणा नियमाय गङ्खा- 
प्रस्य मध्यमवगाह्य न वरप्तिभाजः। 

र्योऽपि तद्टदति तप्ततनुमयुखेः 
सवीयेः स्वयं प्रविरातीव जलं हि गङ्गम् ॥ २६ ॥ 

दाम्धुः--रेटराज, गम्यतां माघ्यन्दिनिनियमाय अहमपि स्वाभिः 
लषितमि्ये गच्छामीति । 

( यथोचितं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सवरं ।) 

हिमवदागमनं नाम ततीयोऽङः ॥ 

१, इदान खल् देवतामिरमहमिभिश्च अनुगृहीतव्या मवामि। = ` 

२, किं भणिष्यति मे दयितः । 

३, इदानीमेव अनुकूला देवताः । 



चतुथाऽङः । 
( ततः प्रविज्षति गन्धतैमिथुनम् । ) 

चि्रसेनः-मिये चारुहासिनि, अहो, अस्माकं महाराजस्य महै- 

द्रस्य मतिश्ाटिता यन्निखिलमुवनमित्रं भगवन्तं नारदं मेष- 
यिला रैठराजदुहितरं गिरिशस्य परिचर्यायां पय॑कल्पयत् । 
किमुच्यते वहुस्पतिरिप्यः खल्वमी । 

चारु० कुदो उण अह्माणं मामिणो एदस्स कञ्जे अहिणि 
वेसो । 

चित्र०--प्रबटशत्रुणा अभियोग एव निदानमस्य । 

चीर०-- को उण एपरो जो तिहुवणणाहस्स अह्माणं मामिणो । 
परि हिअअभीम्रणो मोदि । 

चित्रक न श्रवेणपथमागतं मवलाः उदवुप्यते खलु कश्चन 
तारकास्योऽपुरः यस्य पुरे रविरपि प्रु तपति इन्दुरपि समय 
प्रतीक्षते पुराणकरमुमपतनमयात् मन्दमन्दं वाति पवनः । अ- 

नयेपि अमरवरास्तत्मप्ादापिक्षिणो नक्तंदिवं विज्वरितहदयाश्च 
भवन्ति । आस्न्यचामरावतीमप्तरदपहूतामरख्लनाः बन्दी 

छल च निःशङ्क विहरति निरङशः शघुषु । 

चा₹०-कदो तस्स तारिपो पदावो | 

चित्र०-स खलु तपप्रा समाराध्य कमलभवनं मैश्िदप्यवध्यतां 

सवस्य प्रार्थितवान् । कमलमुवापि तथैव वरमदायि । 
चार०--र्किं णत्थि तस्स को वि वहोवाओ । 

१. कुतः पुनरस्माकं स्वामिन एतस्मिन्काये अभिनिवेशः । ` ` 

२. कः पनरेषः यच्निभृवननाथस्य अस्मकं घवामिनोऽपि हृदयभीषणो 
भवति । 

३. कृतस्तस्य तादृज्ञः प्रतापः । 
४, किं नाप्त तस्य कोऽपि वथोपायः। 



मन्मथाविजये । 

चित्र०- तदेवेदानीं कथ्यते ऋते च मृ्युञ्जयतनयान्नकरचिर्दा 
मुवनतठे तस्य विजेता । 

चा₹०--कहं तस्म उगे तवपि वहन्तस्म णिवत्तविप्रभरागः 
अकिंददारपरिणहस्स तणओप्पादणं घडदि । 

चित्र ०- तदर्थमेव हि परिचरति रोलपुता । 
चारु०-जज्जई् एदं जई तस्स विआहिटापो मे । 
चित्र ०-न भवाति हि को नाम जगति विनितहरयो निजितरां 

मोन्दर्यया सुन्दयौ पश्य । 
द्रविकसितचक्त्कुन्दमन्दस्मितायाः 

जितकिमरयतिम्बस्फीतरागाधरायाः । 
द्टितकुवलयश्रीहारिरम्यक्षणायाः 

मुनिरपि वरशमीयाद्ीक्षय वक्षः कृशाङ्ग्याः ॥ १॥ 

तदपि तस्य रागाभिब्ृद्यये प्रषिप्यते मर स्वयमेव मद्नमहारान. 
वसन्तसदायश्च तन्नियतमेव तपोव्रिवटनात् स॒ स्थाणुरचिरेणेव 
वरामेप्यति अतिरुचिरतनुटतिकाया हिमगिरितनयायाः । 

चारु०- सीह पराह ज॒नई एस उवाओ । 

चित्र ०--आवामपि एतदद्ुतविटोकनाय प्रथमममरसभामयिगम्य 

पश्चात् हिमाचटमेव गच्छावः । 

( इति परिक्रम्य निष्क्रान्तौ |) 

१, कथं तस्य उग्रे तपसि वतमानस्य निव्रत्तविषयरागस्य अकृतदारपरिभ्र- 

हस्य तनगोत्मादनं घटते । 

२. युज्यत एतत्. यदि तस्य विषयामिलाष भवेत् । 

३ साधु साधु युज्यत एष उपायः । 
--------~~---=------~--=--- - --~-- ~= ~न 

पथुतरकु चयुग्मोततुङ्वक्षस्थलायाः [ पा | 



चतुर्थोऽङ्कः । ४१ 

पिश्रविष्कम्भः- 
( ततः प्रविराति वसन्तेन सैश्रपन्मन्मथः । ) 

मन्पथः--(सदपम् । ) 
नास्माकं धनुूमितं शरगणा नेते ठढा मोव्येपि 

स्थय नेति रथश्च चञ्चल इदं छत्र क्षयष्णु स्वयम् । 
सेना अप्यवलास्तथापि मुवने सर्वेऽपि नः किङ्करा 

षि क ब्रह्मान्ेक्षणशङ्करममृतयः शुरो मदन्यो ऽस्ति कः ॥ २॥ 
वसन्तः-, स्वगतम्!) अतीव दपैमरितो मवति मे प्रियवयस्यः 

तद्भवतु एवममिधास्यामि | ( प्रकारम् ।) शङ्करः परमस्युग्रे त- 
पामि वतेते विजितत्रिपुरवरस्यं वरिषमलोचनस्य तस्य किवा म- 
वाति सुदुष्करं पश्येदानीमपि तपति वतमानस्य निर्वि्मेव विवि- 
धमिदधयो व्रिजम्भन्ते | 

म-किवा मम सुदुष्करं वते | 
व् ०-- जनाः परमेवं भणन्ति अजित्वेव मदनः पुरमथनं दथवा 

भिमानादात्मानं नगद्करुरं मन्यते केवटमबलाघ्ु अथवा 
तत्सदटशेषु च केषुचित् पुरुषेषु पुनरस्य शोय भवति निरङ्ूशं 
न पुनरत्युग्रतपोनिटयेषु शरमङ्गादिषु किमु वक्तव्यं शङ्करारि- 
पु, अक्रिच्वित्करमेवास्य भवति पौरुषमिति । 

म०-( सािक्षपम् ' ) द्भरस्तस्य पिता पितामहो वा न कोऽपिमे 
पुरतो भवति विनृम्मितपायकस्य । पश्य | 

१ धनुः इष्चुमयं पृष्धन्त्रेयमिधानात् । शरगणाः अरविन्दादयः कुसुमबाणः 
समूहाः । ^ अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमष्िका । नीलोत्पठं च पक्त प- 
बाणस्य सायकाः ” इयमरः । न टटा अतिमरदलतयेति भावः । ̀ मौव्यंपीति 
भमर्मयलात् गुणस्य चाश्चत्यमिति मावः छत्रं इन्दुः क्षयिष्णु क्षयरीलः इष्ण- 
पक्षतस्य कलारदितत्वादिति भावः । सेना इति अवला बठरहिताः इति ध्वं 
न्यते । प्रकृते तु अबलाः लियः । 

२ तत्िता तस्य शङ्करस्य पिता ब्रह्मा कस्मि्ित्समयविरेषे ब्रह्मणो न्प्रिति- 

तललारस्वेदबिन्दोः शरः समजनीति पौराणिकाः । पितामहः विष्ण्रिलयैः | 



४२ मन्मथविनये । 

लक्मीं वक्षति सन्ततं वहति सः श्रीवछमः कास्तुमं 
प्रेयस्याः रहं दधाति हृदये क्षीरान्धिमध्येशयः । 

ब्रह्मापि स्वमुखारविन्दनिटयां वाणी करोति स्वयं 
शम्भं चाधरशरीरहारिदयितं प्रम्णा विधास्ये क्षणात् ॥३ ॥ 

( इति साटोपं परिक्रामति } 
( प्रविदय देवदूतः चीटिकां ददाति । ) 

म ---( स्वगतं वाचयिता सहम् । ) वयस्य, अस्मदागमन महेन्द्रः 

प्रतिपाटयति तच्छीघ्रमेव गन्तव्यमस्माभिः तरिं दयदयितामा- 

एच्छय आगच्छामीति (परगतो ऽवरलोक्य मोत्कण्टम् । ) कृथमिय- 

मत्रैवागच्छति मे प्रियतमा सहमख्या । दयं हि । 
चारुस्मितामदिरमू्णितटोचनेन 

पादाम्बुजं निदधती भुवि मन्दमन्दम् । 

रोणाधराहसितपछछवपाणिनेदं 
स्रस्तं निजोरसि दधाति खटृत्तरीयम् ॥ ४ ॥ 

ततः प्रविशति ।)} 

रतिः--( सखीमवलोक्य सस्मितम् । ) णोमीलिए अवितुमं नाणामि 

कहि वषटदि मे पाणवछहो मवञस्पो ण खु मे तेण त्रिणा कणं 

पि सुहं अधिगच्छदि अन्तरप्पा | 

नवमालिका- ईटा, पुरदो दिष्टि देहि इधनेव सहर वु 

कमृ अपिचिहदि पिअवअस्सण किं वि आ्वन्ता । 

रतिः--( ससम्भ्रमं निरूप्य सहषम् |, कहं द्धजेव चिह्दि मे व- 

क 

१ नवमाल्कि, अपि वं जानासि कृतर वतैतं मे प्राणवहमः सतवरयस्यः न 

खल मे तेन विना क्षणमपि सुखमधिगच्छति अन्तरात्मा । 

२ हला, परतोटष्टि देहि अत्रैव सहकारक्षमूमधितिष्ति प्रियवयस्येन 

किमपि आलठ्पन् । 

३ क्रथं अतैव तिष्ठति मे वहमः सप्रियवयस्यः कुतो विठम्बते मया पूवर अ- 

धृनिपीतं आसवमपि न पिषति तिष्ठतु अहृमेवास्मै समपेयामि । इमं आसवं 

प्रतिगरहाते मे प्रियतमः । 



चतुर्थोऽङ्कः । ४३ 

छहौ मपिअवअस्परो कुदो विलम्बेदि मए पुव्वं अद्णिषीदं 
आसवं विण पितेदि चिदु अहं जेव पे समप्पेमि (ईति सखी- 
हस्ताचपकमादाय सतमुपरत्य । ) इमं आसवं प्रडिगिहदु मे पिअ- 

तमो (इति मयमरधयति । ) 

पन्प०- (दीवा) इदं मे वीरपाणं मवतु प्रयास्यतः [ इति] 
( आमं पिबति । ) 

वसन्तः प्रतिहतममङ्क प्रतिहतममङ्गलम् । (इति कणां स्पष्ट 
भामि स्प्राति । ) 

रतिः --( स्वगतम् । ) हद्धी हद्धी क्रि मे विदूरं गअणं पप्फुरदि । 

न्मथः-- कि मया मणितं महेन्द्रसमां प्रयास्यतः यस्य कस्यनि- 
च्छघ्राजयाय इदं वीराणं भविति ! कोऽ भोः 

( प्रविद्य ¦ } 

पुष्ट़्ः-- आणवेदु मष्टा | 

पन्प० कषिप्रं धनुरानीयताम् | 

पु०--, निष्कम्य । स्वगतम् ।) परा देवदूदेण नं मे भणिदं सामी 
महन्देण प्रम्मृणिभडं परपिस्सदित्ति तं इदं आपदं प्न उण 
तिणयणो उम्गे तवसि व्ह ता मव्वहा सामिणो अणत्थो जेव 

काग पुरुपोत्तमं नेव कमरणअणं पामिणो कुलस्स कदि 
अञभन्चेमि | ( इति ध्यानं नाययति । ) 

प०--कृथं चिरायते मूः रे पुण्ठूक 

धिक् हायिक् किमे वामेतरत् नयनं प्रस्फुरति । 

२. आज्ञापयतु भती । 

३. पुरा देवदूतेन यन्मे भणितं स्वामी महेन्द्रेण शम्भुनिकटं प्रेषरिष्यत इति 
तदिदमापरतितं स पुनस्तिणयनः उग्रे तपति वतैते तत्सर्वथा स्वामिनोऽनयै एव 
का गतिः पुरुषोत्तममेव कमलनयनं स्वामिनः कुशलस्य कृते भभ्यचेयामि । 



४४ मन्मथविनये । 

( प्रविद्य । ) 
पुण्ट्कः- देवै अभदि । आणवेहु मदा 
मन्म०-रे जाट्म, मदाज्ञामुछद्भय कि क्रियते भवता । 
पु०-सामिणो कुसठं उदिसिअ देवस्स जणओ नाराभणो सम- 

्भच्चिदो । 
मन्म०---अर मख, स कथं उद्धितराजशापनस्य तव पूजाम 

इन्यकार्पीत् अथवा पराणपुरुषः खल्वसौ अप्ररृदपि ज- 
ट्धीक्षणात् †मवति हि मतिचान्नस्यमस्य तत्तिष्ठतु धनुः क्रः | 

पु०-रंदं आणटस्सं | 
मन्म ०--अरे मूढ, न पुनरानीतं इतः परमेव आनेप्यते तया : 

धिक् जाल्म, 

पु°--विणा वि अवराहं दासस्म उवरि नई कृष्पह् भाता भ 
ण्णदा गमिस्सं । (इति सत्वरं धावति ।) 

म ०--( सक्रोधम् । ) अरे अविनीत, वधामि तामिति ( उत्तगमैन 
बन्धितुं प्रधावति । ) 

पु०--( भीतभीतः परादयः परतिला ।) मरिमेदु मरिसेदु मषा मह 

एकवार अवराह् । 

म ०- उत्तिष्ठ रे {बर्बर, सवेदाप्येवमेव मणसि । 

१. देव, अयमस्मि । आज्ञापयतु भतां 
२. स्वामिनः कुराटमुदिर्य देवस्य जनक्रौ नारायणः समभ्याचतः । 
३. इदमानेष्यामि । 
४. विनाप्यपराधं दासस्योपरि यदि कुप्यति भता तदन्यतो गमिष्यामि । 
". मषेयतु मषयतु भती ममैकवारमपराधम् । 

| पुराणपुर्षः अनादित्वात् भगवत इति भावः । बद्ध इति च ध्वन्यते । | 

प्रोरभ्थिश्चायित्वात् अतिचपरसमुद्र परिचयात् इति भावः । ठडयोरभेदात् म- 

न्दमतेः सहवासादिति च ध्वन्यते । 
† चपरेयथः । 
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पु०--{ उत्याय सकामुकरे भागल ।) ईमं चावं पडगिह्ु भटा 1 
म्र०--( धुरादाय रतिमवलोक्य । ) सुन्दरि, अनुजानीहि मां महेन्द्र 

समां गन्तुम् । 

रतिः-८ सविषादं विनिश्वस्य । ) अहं वि आअच्छेमि कहं मण 
आइणि मोत्तूण सम्गगमणं रोअदि पाणणाहस्प । 

प०--अयि विरहकातर, माभेषीः नवमालछिकया सह विहरन्ती 
तिष्ठ । अतित्वरितमागच्छामि नाहं शक्रोमि महेन्द्रस्य शास- 
नमुदद्भयितुं अनिधौरितकार्यतया च न॒हि तत्रभवती नेतव्या 
कदाचिन्महदायोधनं मवेत् अतिभीरुखमावा च भवती । 

रति{- दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य स्वगतम् ।) काँ गृ | (प्रकाशम् । ) 

पुणो वि कदा मेदं मणं मवे हि अअदइृदमुहकमटस्स । 
मन्पथः--( सदयं कण्टमारिङ्गय क्णस्योपरि कमलं निवेद्य । ) प्रिये, 

कणोर्ितस्य कमलस्य केसरस्य 
पत्रोघमत्र गणयस्व यदेतिचान्त् । 

तस्मिन् क्षणे तव सकाशमह मनेय- 
मेतेन पुष्पधनुषा च रापे म्रगाक्षि॥ ९\॥ 

रतिः- पिशं जेव आअन्तव्वं अनउत्तेण विणा खणे वि तत्त- 
हदा दुक्खदुक्खं हि जीवेमि आहारोवि ण रोजदि मे 

मर ०--( सस्मितं मुलमुनमय्य । ) इन्दुवदने, क कदाचिदपि मया 
मवती मतारितपूवी । किंबहुना । 

१, इमं चापं प्रतिगृह्णातु मतौ । 

२, अहमप्यागच्छामि कथं मामेकाकिनं मुक्ला स्वगेगमनं* रोचते प्राण- 
नाथाय । 

३. का गतिः पुनरपि कदा मे दरौनं भवेत् हृदयदयितमुखकमटस्य । 

४. शीघ्रमेव आगन्तव्यं । आवैपुत्रेण विना क्षणमपि तत्रभवता दुःखदुःवं 
हि जीवामि आहारोऽपि न रोचते मे । 



४१ मन्मथविजये । 

चक्राहयोऽपि निवसेदयितां विहाय 
मङ्ग विहाय विचरेदपि भृङ्गराजः । 

नूनं त्या विरहितो मदिरेक्षणेऽस्मन् 
जीवामि नेव भुवने क्षणमप्यधन्यः॥ ६ ॥ 

तद् द्रुततरं टदमाछिङ्ख्य मां विपरनयतु मवती । 
रतिः--( तथा कृता स्वगतम् । ) हृद्धी हद्दी किन्ति त्रिणा त्रि ण 

भित्तं रणरणमरिअं केवादे मे हिअअं मोद सव्दो माहवो : 
कृखदु- ( सत्रामाक्षस्यन्दं किद्विदिव समाश्वस्य प्रकाशम् । ) गच्छ 

मे णाहो अदहिमदटाहस्स । 
म०--( वसन्तमाहूय सत्वरं गच्छन् स्खलितचरणः स्वगतम् । ) हापि 

किमे चरणं स्वति भवितव्यं भवतु गरीयप्री खटु मवितव्यता 
( प्रकाशं वरसन्तमवटोक्य । ) 

किं वा रहः प्रणयिनी कुपिता रची स्या- 
दाहोसिदन्यटटनामभिदटप्यतीन्द्रः । 

कि वा तपस्यति रिपुः प्रविरुद्च देवे 
रिलयकुटं हदयमेति न निण्यं मे ॥ ७ ॥ 
( इति वसन्तदेवदताम्यां सह परिक्रम्य निष्क्रान्तः।) 

( ततः प्रविरति सिहासनाधिष्टित इन्द्रः सर्व देवा महपश्च 1} 

इन्द्रः--( बृहस्पतिममिवीक्षय । ) सुरगुरो, राज्यं हि नाम महत्छश- 
कारणं हृदयस्य । तथाहि । 

ओन्नलयं महदे नीचमपि यन्मानादिमिर्छलयन् 
अन्तर्मीतियुतो ऽपि वेरिनिवहा्निर्भकितां द्षयन् 

कशानांमयुतं वहच्नपि मनस्यानन्दयन् स्वपरनाः 

न्यास्येनैव पथागतोऽप्यधिपतिरमिन्यो ऽपि कैश्चिड़वेत्॥ < ॥ 

१. हाधिक् हाधिक् । किमिति विनापि निमित्तं रणरणभरितं वेपते मेह 
दयं मन्रतु सवेतो माधवो रक्षतु । गच्छतु मे नाथोऽमिमतलाभाय । 



चतुर्थोऽङः । ४७ 

बृहस्पतिः--अमरराज, नैतदेवं वक्तव्ये न हि भवति राज्यम- 
तपस्य तपसः फं । पश्यतु भवान् । 

एकः सन्नपि सवेमेव भुवनं स्वायत्तमाटोकयन् 
पश्यन् खस्य च हषरोकपमये हृष्टं च चिन्नं जगत् । 

सर्वेषामपि रक्षणेन सततं प्रीति परामावहन् 
अत्रामुत्र च कीरविसोख्यदमिदं राज्यं हि धन्यो भनेत्॥९॥ 

इन्द्रः-- तथ्यमाह मवान् । 
पिता वा तत्पिता वापि प्रपितामह एव वा | 
परजानां ृद्धये ठोके तपश्चरति सवेदा ॥ १० ॥ 

कृ भुकरी-- (ससम्भ्रममुत्थाय सेदपतोषहस्पतिमहेन्दयोरपि वचनमनाकषण्यं ) 

क डमे कोटाहलं कृषते (कण ला । ) मो मो ह्छपन्तः स- 
भस्ताराः, स्मरत मदरेत्रयष्टि फ ययं ममाह: आनशखोसत्तेरव- 
यमीश्वराभिप्रायज्ञा एव । 

( प्रविर्य । ) 

प्रतीहारः--( कञ्किनं प्रति । ) बहिः प्रकोष्टमपितिष्ठति मन्मधः 

पहवन्तन तद्रवान् निवेदयतु देवाय । 
कञचु ०--( सक्रोधम् । ) नायं ममाधिकारः त्वमेव निवदय | 
प्रती ०--द्धः खलु भवाति ‡भवान् । 
कृ सषु ०--अन्ययाः | 

ती ०-- मा कुप्यतु भवान् । अहमेव निवेदयामीति ( उपय । ) 
दृव, द्वारि तिष्ठति मकरध्वजः प्रहवसन्तेन खामिनोऽवसरं 
परतीक्षते । 

इन्दरः--( सादरं सष च । ) का यन्त्रणा । हूततरं प्रवेशय तौ । 
० ~--~-- -- ----=-- --=-~ -म*~ > - ~ “ 

ॐ एतत् राज्यं एवं डशकारणप् । 
† पिता कर्यपः तिता मरीचिः प्रपितामहः बरह्मा । 
{अतो न ताडयामि इति मावः । 
8 बदधलामावे  कर्तम्ये जयेति मावः । 



४८ मन्मथविजये । 

( ततः प्रविशति मन्मथः । ) 

मर ०--( जनान्तिकं सस्मितम् । ) वयस्य पश्य महेन्द्रस्य गाम्भीयम ¦ 
मन्दस्मितस्फरितचन्द्रिकयानुटिप्त- 

दन्तच्छदो मम मुखे निहिताधटष्टिः । 
पार्श्व वृहस्पतिवचोभरितार्धकणैः 

सभ्यानिमानपि यथोचितमीक्षतेऽमा ॥ ११ ॥ 
वस ०-किमुच्यते त्रिभुवनतिलकः सस्व । 
हन्द: --( आत्मगतम् । ) 

पविनयममियाति द्राब्मदाज्ञाप्नतीक्षः 
सवयसमपि पार्श्वं भाषमाणो वसन्तम् । 

मदमिटपितसिद्धि माविनीमञ्जपाऽयं 
कथयति मृषरागादियहं तकंयामि ॥ १२ ॥ 

( प्रकारम् । सरभसम् ! ) वयस्य, अपि स्वागतं भवतः सवप्तन्तस्य | 

प ०--मवटहयस्यशब्देन कुतौऽपि न रिवक्षतिः। 
एष्टस्य खागतस्यास्य फं किमपरं भवेत् ॥ १३॥ 

इन्द्रः--{ आत्मगतम् । ) यत एव अहं तपस्यतः शिवस्य क्षतिम- 
मिषामि । स पृनरेव बवीति भवतु ( प्रकाशम् । सादरम् ।) म- 
त्समीपि आस्यतां सवसन्तेन मवता । 

( नमस्कृत्य उभौ उपविरतः । ) 

प०-अपि कृशं देवराजस्य अथवा किमु प्रष्टव्यम् अर्पिते च 
` राज्यभरे बृहस्पतिधिषणायाम् । 

इनद्रः- 
मृवनविदितं ह्येतद्राज्यं बहस्पतिमेषया 

तव सुधनुषः ाहाप्यादप्यनुम्मितरात्रवम् । 

मम तु कुटिं शस््राण्येतान्यमूनि च साधना- 
नयुचितकरणाभावाद्रुषासमानि विचिन्तये ॥ १४ ॥ 



चतुर्थाऽद्ूः । ४९ 

यदप्यमरराज, मे मवति पौरुषं सवतो 
निरङ्भशमरिव्ने तदपि ताक्क्ेक्षावदात् | 

न खल्वमरृतदीधितेरुचिरदीप्िमपकतो 
विनासटिदटटरारिरप्युदधिरेति दद्धि पराम् ॥ १९॥ 

तद्त्राह्ानकारणमवगन्तुमभिपामि । 
पुरेषु दयितेषु वा क इह मूरिदप्तः स्वयम् 

तदीयमपि शामन ममतिरङ्खय सन्तिष्ठते | 
गरम॒छछमितमन्द्रीविकरषास्चवद्धः क्षणात् 

भवेत्स इह वीक्ष्यतामपि पिनाकपाणिः स्वयम् ॥ १६ ॥ 
इन्द्रः --( सहम् । आत्मगतम् ¦ ) अयमेव हि मे मनोरथः | ( प्रका- 

रम् । ) श्रयतां वयस्येन यदधुना हिमाचरमान॒नि तपश्चरति श- 
द्रः शुश्रूषते च ते हिमभिगितनया तव्यदि तस्य तपसि व्रिवाती 
भवेत् | परिणये तां पावेती । ततो जिता भविप्यति च तारकः । 

( मच्ितं स्वगतम् । ) प्रभ्थितस्य मम चरणस्वटनफलमिदं 

करिणेव स्ववन्धनराङ्कटं खयमेव मयेदमुदरढं यद्रेवति तद्रवतु । 
( प्रकरङ्राम् । सावष्रम्भम् । ) 

चञ्चदोवदिराखानियमितगरमंटग्नहस्ताङ्गुटीक 
पाप्रलयाः समरवक्राद्धिगटितचटतेरमरिवीक्चादारषेः । 

सम्यण्व्याकौणमूतिस्तपमि च रिथिटापक्तिराटिङ््य कान्तां 
कल्पानल्येतरान्द्रागयमनुभविता केटिसो्यं शा ङ्गयाः ॥१७॥ 

तदनुजानातु माममिटपितसिद्धये भवानिति । ( हतपदं सवसन्तो 
निष्क्रान्तः) 

इन्द्रः-- (दस्यति प्रति ।) सर्वै वयमपि तददरुतनिरीक्ष"'+ सनीभ- 
वाम इति । ( यथोचितं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सवै । ) 

इन्द्रमन्मथसमागमो नाम चतुर्थोऽङः । 

प्र 



पञथचमोऽदुः | 
(नेपथ्ये । ) 

हप न कि क 

इदो इदो भष्टिणि । 
( ततः प्रविदाति मेना ) 

2._ ^~ ङ्ख हि भ ग ___ ^ दि 

मेना-टवङ्गिए, कटि मे वच्छा पव्वदी वह्दवि | 
लबह्गिका--एदसिमि काणणे मिटाप्ृभ्मि चिन्त अदिमीप्रणं 

चरे तवो | 
पेना-(रपरय) च्छे, ण तुमं इदिमस्म माहमकरनस्म 

जोमा ता णिकहि तराणि अमं पकृ तुह णोमादिभाकुमुः 
मपेटवा इअ तणुटदिभा कहि करहि तादिमं अद्विमेत्तदु- 
कृखरं तवमिभणपरिट्दं तवो अत्रिभ मरण्णव्रिभ द्विणे 
दिणे वि अदिकिपा अदिमत्तपण्डुराभ दीमह् दे तणुगटी ता- 
आअच्छ गच्छेमो णिञमवणे। 

पावेती-( मटज्जं स्िपादं च स्वगतम् । ) जड अत्तणो पहव्रिस्पं 

(प्रकाशम् दीधमुष्णं विनिध्म्य |) क्रिमे मवणम्मि व्रदि कज्न 

जा मदिमं वटं अटटन्ती हामि । 

पेना--छदवरैनेव मदिमं दर्भं णमि मे ताहि मन्हा जं मभवदो 
णारदस्प वभणंण कदा वरि अमच्च भवे । 

१, दत दूतो मद्रिनि। 
२. ठवरकि कुत्र मे व्रत्मा पावती वतेते । 
२. एतस्मिन्कानने दियापुर तिष्रन्ती अतिभोपरणे चरति तपः । 

४, वत्से, न तस्मीटृश्षस्य साहसकरायस्य गरोग्या । तत् निवर्तय नपोनिग्रमं 

क्षस्व तव नवमारिकाकरुसुमपटवा द्ये तनुटतिक्रा कुत्र कुत्र च तादशं अ- 

तिमा्रुष्करं तपस्विजनपरिचिते तपः अपिच दगत्रदीवे हनि द्निःपिअति- 
छशा अतिमात्नपाण्डुरा च टृद्यते ते तनुगरष्टिः, तदागच्छ गच्छामो निज्नमवनम् । 

५. यदात्मनः प्रभविष्यामि कि मे भवने क्रीते कायं यातद्र वष्रममलभ 
माना भवामि । 

६. ठन्धवयेव सदशं दयितं नास्ति मे तत्र सन्देहो यद्धगवतो नारदस्य वचनं 
न कंदाध्यसत्यं भवेत् । 



पञ्चमोऽङ्ः । ५१ 

पावैती--तत्तवि तवोजेव कारणं भवे करि विअ दुह तवो- 
होदि अदो म विमजेदु मोरि। 

मेना-जई एव्वं अदं गच्छेमि मवणं कुलं दे भोदु (इति 
` ठवङ्गिकया सह निष्क्रान्ता 1) 

पार्वती--( ध्यानं नादयन्ती स्वगतम् । ) 

णिभमटफोडअविमरे मणमि विटग्गं महस्रं मरणम् । 
गच्छमि दीणवन्धु रकृणदु दृरिदिभ्मि ठगहि अअंमम्॥१॥ 

लवर ०--( ममम्भ्रममागन्य । ) प्िन्नपहि, दिष्टिभा वदसि मअणो 

पवमन्दो व्रिण्णवेदि तुमं । 

पा्वती--ङिति। 
ल्व ०-- म॑स्कतमानिष्य ।) ममं विज्ञापनं तेषुतेषु न भवस्य 

[४ । 

(न वेदिमम्माननविकमुमदमपदित््याहरणादिशुश्रुणममयेषु तत्र- 
भवती पनः | 

मव्याजं दानकरुपय गिरिं च।रुस्मितं कुवती 
नीवी विश्धितां व्रिधाय चतुरं मं्ाजयन्ती पुनः। 

वक्षस्याहितमृत्तरीयममषृद्धिशचि्टमादशेयेत् 
साकूतं मधुरं च मपृषटवचौ जल्पन्यमुं हषेमेत् ॥ २ ॥ 

१. तत्रापि तप एव कारणं भवेत् पिमिवे इष्ठमं तप्रसो भवति अतो मां 

त्रिस॒भयतु मवती । | 

२. रयेत अहं गच्छामि भवने, कूदाटं ते भवतु । 

३. निमटस्फटिकविमटे मनसि विप्रं महैशवरं शरणम् । 
गच्छामि दीनवन्धुं रक्षतु द्रिते टप्नहृदयं माम् ॥ 

४. प्रियसखि, दिष्टया वद्धसे मदनः सव्रसन्तो विज्ञापयति ताम् । 

५. किमिति । 



५२ मन्मथविजये । 

ती पिअमहि, अप्पमत्तादाणि हाहि । सिवो वि एत्थ लेव 
णन्दीसरेण समं किवि आवन्ता आअच्छदि | 

( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ता खवङ्गिका । ) 

इति चूषिका | 
( ततः प्रतरिश्ति रम्भुः नन्दीश्वरश्च ।) 

राम्थुः--( नन्दोशवरमवलोक्य । ) पश्य यदुच्यते श्रियापि बहुतिघ्रा- 
नीति तत्सल्यमेव वचः मम हि मम्मति । 

सम्यग्ध्यानपरस्य ममृतिपधं गला त्रिरक्ति परां 
सय ज्योतिषि चिन्मय त्रिटगतः स्वानन्दभाजः परम् । 
विक्षेपा बहषो मवन्ति टि मुटः रोदे तपस्तन्वता 
प्यव चदु ग्रहणां कथ भवात निकिघ्र ममाधिश्चमप ॥३॥ 

तत्मततमपि तपस्य निरवपरिकमानन्दमनमतवामि | 
नन्दीन्वरः- दव, मर्जदधेते मवेमव तपस्माधनं तदरगवाननुभकत् 

समाधि अहमपि वहिरम्मिन्विपृटगण्ड्डोद्धापरि निषण्णः न 

कञ्चिदप्यन्तः प्रवशया्भोति । ( निष्कान्तः । 
राम्भुः-- ध्यानं नाटयति ।) 

( ततः प्रव्रिद्ातिं मन्मधः ।) 

प्न्पथः- वतन्ते प्रति । )} 

एतत्सरस्ममदमारमनक्रवार- 

नत्यहृहंसविरुतैः परितः मरोमम् । 
कारण्ड्वेश्च मटिटेप्वनिशं छदिः 
उत्फुपङ्कननदद्भमराभिवृ्टः ॥ ४ ॥ 

इदमपि पुरतः कृपुमितकुरवमाकन्दचम्पक्नवमाटिकाद्भिर- 

१, तत्मियसखि, अप्रमततेदार्न( भव शिवोऽप्यतरव नन्द् चरेण समं क्िमप्या- 
लप्रननागच्छति । 

२. जलकरक्रैः । 

द्रविडभाषायां ( नतुपुर् ) 



पश्चमोऽङ्कः । ९५३ 

लङ्कतं अभिनवकिमरटयरसास्वादमदनृदत्कटकण्डकण्ठरज्यत्प- 

स॒मोदबितेश्च अतिरमणीयमरण्यं भवति । तदत्रैव कस्यचिच्च. 
म्पकटक्षस्य मृटे समुपविष्टः ममयं प्रतिपाटयामि । पच दा- 
म्भरत्रव गहानेपण्णस्तपस्यतितराम् | 

पोऽय राम्भुमनति महती यागनिष्ां पुरस्तात् 

शामैरन्तमरितविटमत्काछनिप्पन्दगाजः । 
पष्ठाधारे विगति मनः साम्म्रतं धारणाया 
अलयारूद्या मवति हि पुननिर्विक्रह्मः समाघिः ॥ ९4 ॥ 

( परगतो प्वरतोक्य सहम् ।) 

इतोऽपि मव्िपरे पुरश्चगति दपणे निमेने 
हमन्प्रदुतमेस्फुरदूचिकपोटयृग्मान्िता | 
ट्यं कृटिदकुन्तदटा टटितिगात्रयष्िमुहः 
सणल्कनदमूपरणा कटिततोदणा पातेती ॥ ६॥ 

तदधुना शोभनमाटब्यमाटम्बनम् | 
(ततः प्रविङति आकरा्यानिन वित्रमेनः चारुहासिनी च ।) 

चित्रसेनः- प्रिये, पश्य कथमत्रैवा गच्छति महेन्द्रो बहस्पतिः स्व 
देवा महपयश्च तदत्रैव रहमि कस्मिश्चित् स्थाने सिल्ला विले 
केयावः कि प्रतिपद्यते मन्मधः स दाङ्करश्च। 

( ततः प्रविशति इन्द्रः वृहस्पतिः मर्व देवा मद्षयश्च 1 } 
टन्द्रः ( मह्षम् । ) 

इतश्चरति पर्ैती चरितगात्रयष्टिमेयात् 
वृहस्पतिः ( सत्स्मयं निरूप्य । ) 

इतोऽपि मधुरीक्ष्यतां सपदि जम्भते कानने । 
इन्द्रः-, सहषे सकने च । ) 

इतो धनुषि मन्मथः शरवरं विधत्तेऽप्यपौ 
धारणायाः मनोषृद्धयहङ्करिक्यस्य प्रष्ठाधारे भ्रमध्ये । तथाच । नाभेरध 

मूलाधारः उपरि स्वाधिष्ठानं तदुपरि मणिपरकं वक्षसि अनाहतं कण्डे विद्धि 
भूमध्ये आहेति योगविदः । 
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बरहस्पतिः-( साशद्रम् । ) 
इतोऽपि खदुशंकरश्चछितमानपस्ततक्षणात् ॥ ७ ॥ 

रम्भुः-- सगेमाघ्रं सगहदन् परवरैतीं प्रति।) 

प्रिये कुशिटकन्तरे सुनिरचारुमन्दस्मिते 
मनो हरमि शोभने चटृरवीक्षणेस्ततक्षणान् । 
ममाङ्कमिह सत्रं एथुनितम्बमारानते 
मन्व मुनशातवया मपदि कण्टमाठिङ्गमे॥ < ॥ 

पा०- टज्जते।) 

ङाम्थुः--( सानुरागमर । ) 

अयं मलयमारुतः कमटमोरभामोदिता 
हरद्यपिकशीतटो दधयमद्य निभिद्य मे| 

दरन्पृदुरमदिकाचितमद्गमद्रागतो 

भवामि मृशपीडिता मव ममोपधं सुन्दरि ॥ ९ ॥ 
( इति सरभममाटिङ्तुमूल्धाय स्वगतम् । ) अहो प्रमादः किमिदं 

समयक्ररुडमारम्यं किति खट मे नियमितरम्वन्द्रियस्य हृदय- 
मदकारणं भतेत् भवतु निरूपयामि | (रति पुर्तो मन्मधमतव्रलोक्य। 

सक्रोधम् ।) अये मृगय, विरहि जनमारणमम्पाद्वितविविषक्रिस्वि- 
पमटिनतुढे कन्दर्प, कथे मय्यपि ते पोरुषातिशयः ( इति चट् 
लपदं धावति । ) 

( नेपथ्ये । ) 

हाधिक् हाधिक् अब्रह्मण्यं अब्रह्मण्यं परित्रायध्वं परित्रायध्वे 

मे त्रियवयस्यम् । 
वेगात्समापतति सोऽयमतीव सुटः 
कालाग्निरुद्रवपुरे्य भयङ्कर नः। 

इन्द्रः--अहो धिक् प्रमादः वसन्तस्येव ध्वनिः श्रूयते 
बृह०--( सवरिषादम् । ) यावद्धयं सरमसरं शिवमम्युपैमः 

~-------~--~~ न~~ ~ 

१, योगत इयध्याहारयम् । 
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इनद्रः--रं तहि । 

इ 
तावत्मफाटनयनानलट मस्मितोऽभन् ॥ १० ॥ 

हरः पुनरिद्रानीमतिरोपणो वतते तदन्तर्हिता भवामः । वसन्त- 
मुेन रतिमानीय पश्रादरवमभ्य्थयाम (दति तिग(हिताः स्वे अत्रतन्त) 

(ततः प्रविशति आमनस्था रतिः नवमाटिका च ।) 

रतिः-(सेद्रेगम ।) हटा णोमाटिए, कहं चिराअदिं मे पाण- 
वहछछहो वणं वरि मए विणाणम धारेदि जीकिं | 

नवमालिक्रा--पिभमहि पटं मु महैन्दस्स कजंता विम्बी 
अदि तेण | 

रतिः-र्गदाए रभणीएफिविदहिअअभीमणं सिविणं दद्ूणरण- 
रणनुत्तं वेवदि मे हिअञं। 

नव ०--{डिहदं अमङ्गटंमोदु रोदी रिवुनणस्सवि माभोदु- 
मिवेदर् । 

रतिः--( हदयापितदस्ता 1 ) पि्प्रहि, फ्रि करेमि उरिजई मे ज- 
डरं सुण्णं भोदि णञणं ता धरिहि मं । (इति सण्या उरसिसं 
ठस्ना पुरतो पवलोक्य समम्भ्रमं सकम्पं च।) हद्दी हद्धी अम्मो पिअ- 

महि, कहं अजटन्तेण विणा आअच्छदि परिभवअस्पो वमनन्दौ 
पव्वहा कि वि अच्चाहिद् भवे ता परित्ताएहि परित्ताएहि मं 

_ (च्यृत्तष्ति !} _ ___ 
१. हला नवमाटिकि, कथं चिरायते मे प्राणवह्मः क्षणमपि मया विना-न 

स धारयति जीक्तिम् । ` 

२. प्रियसखि, प्रबलं खलु महेन्द्रस्य कायं तद्िरम्ब्यते तेन । 
३. गतायां रजन्यां किमपि हृदयभीषणं स्वप्र दृष्ट्रा रणरणगृक्तं वेपते मे 

हदयम् । 

४, प्रतिहृतममङ्गटं भवतु भवती रिपूजनस्यापि मा भवतु रिवेतरत् । 
५, प्रियसखि, किं करोमि दह्यते मे जठरं शून्यं भवति नयनं तद्धारय माम्। 

हाधिक् हापिक् अम्मो । प्रियसखि, कथमयेपुत्रेण विना आगच्छति प्रियवयस्यो 
वसन्तः सवेया किमपि अययाहितं मवेत् तत् परित्रायस्व परित्रायस्व मामू । 
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नव०-- पिपरि, मा उत्तम्म मा उत्तम्म तुह परिहात्थं वुक्त- 
न्तरिदो भवे | 

रतिः-ंदाविणम् म॑ पदारिभवन्तो अहं नाणामि तस्म 
हिअअ 

( प्रव्रिरय !) 

वसन्तः--( दगपेव सकस्णं सविव च!) प्रियमवि, प्रियममि न- 

ण्डलं पापं मित्रधातिनं मां माक्टाकयतु मवी । 
®, 6 लि # [8 

यस्याद्य जीवितमिदं सहमत ताद 

क्निग्धं व्रिहाय चन गच्छति वत्रमागम | 
पापोऽहमत्र भुवन जनगरहेणीयः 

वह्री प्रविश्य निनद्ःखमहं वजयम् ॥ ?? ॥ 
( दूति म्तकण्ठं गाटिति।) 

( रतिः ससंश्रमे छगल्दूगणादिकं विक्िप्य मारस्ताद्नं पनन्त धरण्यां 
मर्धति 1 ) 

नव ०--( ससघ्रम सक्स्णं च रत्पाप्य सिसत चलप त्ययच समृत्य 

सशङ्कम् । ' परिमर, तभवि श्य पौतेण कहि गच्छमि त 
देहिमे पड्विअणं (इति गिति ।। 

रतिः (चिरेण मज्ञा ठन्लया।) प्रिजमहि, मुदम खणे त्रि णनि 
मरे जीविरेण फट ( मग्मममुन्धाय वसन्तस्य कृण्टमािष्य संम्करतमा- 

नरि सगद्ररम् |, वमन्त, कः त गृत्ः प्रियवयम्यः यः क्षणमपि 

न मृति भवन्तं कि मन्दमामिन्ये मह्यं कुप्यति प्राणनाथः 
, न कर््विद्प्यपराधमहमुपरक्े । 

नाहं कदाचिदपि तस्य विरोधकारि- 
ण्याप सदेव दयिता च मनोऽनुकृका । 

. प्रि्रसखि, मा उत्तम्य मा उत्तम्य तव प्र्टिसार्थ ृकषान्तरितो भवत् । 
- केदापिन तमां प्रतारितत्रान् अहं जानामि तस्य हृदयम् । 
* प्रियसखि, त्वमप्यस्मान्मुक्ला क गच्छति तेहि मे प्रतिवचनम् । 
प्रियसखि, मु मां क्षणमपि मास्ति मे जीषितेन फलम् । ० ९ ४ ~© | 
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सोऽप्यादरान्मम न किञ्चिदपि व्यलीकं 
सखप्रऽपि हन्त कृतवान्किर साधुरीलः ॥ १२ ॥ 

तस्मात्सत्यं कथय क्र ते गतः प्रियवयस्यः कदा मामाहृयेत्सा- 
दरं प्रेयमीति। 

वसन्तः-- प्रियमलनि, करि करोमि मन्दभाग्यः महेन्द्रेण प्रेषिता- 
वावां तपस्यतः शाम्भोर्मियमविघाताय हिमाचं प्रस्थितो सपदि 

वयस्मेन मंयोनिते च कामुके कृमुममायके । 
रति;ः--( सकरुणं त्रिनिस्य । ) तदोतदो । 

वरमन्तः-- चटठपदमामच्छतश्च हरस्य नयनानरेन (स वाक्स्तम्भं 
निस्य 1) प्रियस्रवि, संस्तम्यात्मानं शुणु, शरम इव ततक्ष 

णात् मस्मीकृतः प्रियतरस्य: | 
गतिः --( पृनगपि मदति ।) 

वसन्तः--( भर पर्िनन.। ) समाश्वपिहिं समाश्वसिहि प्रियसखि, 
(तिः --( सन्ना सवा सोन्मादं सत्वरं गत्वा ।) 

आगत्य मल्पतिरमा पुरतेऽत्र चापे 
वाणं च याजयति सस्मितवीक्षणेन । 

( मप्रत्यभिज्नम् । ) 

हा हन्त सम्मति हि धरनरिषोचनाभनि- 

द्ग्वः कथं पुनस्पेति मुं स नायः ॥ १३॥ 
तत्सम्प्रति अहमपि तसििन्नेव तद्छाचनात्रौ विसृजामि निनदेह- 
मिति ( वसन्तनव्रमाखिक्राभ्यां सह प्रस्थिता ।) 

| ( नेपथ्ये । ) 

| इदा भटिणि। 
। ( ततः प्रविशति ठवङ्गिकगरा सह मेना । ) 

1०-टवङ्गिए कहेहि कहि मे वच्छा पव्वहं वदि । 
१. ततस्ततः । 

२. इतो इतौ भद्धिनि । 

३. उवगिके, कथय कुत्र मे वत्सा पावेती वतेते । 
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छव०- एत्थ ॒जव पङ्करगृहाणिअडे संचिअकटम॒अणे अगि 
पजलादि । 

मेना ०-( मल्वरं धावन्तौ । ) हंद्धी हद्धी वच्छे, पव्वह् मुञ्च मुञ्च 

इदं माहमकजं आअच्छदि दे परिदा | 
( ततः प्रविङ्ति हिमत्रान् । ) 

हिम ०--अहो धिक कष्टं कष्टम् । 
दिष्टया हरं किट सुता प्ररिणप्यतीति 

श्रुत्वा तु नाग्द्रवचो गिरिर हि ङ्गप्ता। 
मयोऽपि सम्प्रति त्रिपादमुपागत्ऽयं 

टः ह् हन्त माते भार [पतः कमायाः ॥ (४ ॥ 

( सत्व्ररमागन्य बल्यादना [नवतयन् । ) कथमत्रत 2 न्द्रया दता 

महषयश्च | 
( ततः प्रविदति परिवाप इन्दः 

रन्द्र वृहस्याति व्रति । ' अपरमुरा कर कतव्य प्र । 

बृह 2--सवदाकरारण्य वदरीनाराय्रणमव वरह्माणं परस्त्य रार- 
णमपिगच्छामः ] (प्रणप्वद्याक्य सव्रिस्मयम् |) 

पोष्यं हि दुखनटधौं रमया विहारी 
वकुण्ट एप रमत कृमटामहायः | 

अत्रापि स्ननतक्रुशराय शये 
निं तपश्चरति मृत्तियुगं म विभ्रत् ॥ १५॥ 

प्थमित एवागच्छति व्ह्मणानुगम्यमानः नरेण मह क्रिमपि प 
छपन् नारायणः । ( पुननिर्प्य मव्रस्मगरम् । ) 

) 
॥ 

[ 

रक्षम्याश्िएटमुरः सकोस्तुभमिदं शोभायमानं खना 
केयुरो्ज्वलहारकुण्डटशुभग्रैवेयका्वं वपुः । 
१. अभरैव शङ्रगुहानिकटे सञ्चितकाष्ठशयने अनि प्रज्चलयति । ̀ 
२, वत्से परावैति, मुच मुख ददं साहसकायं आगच्छति ते पिता । 
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दाहकं चक्रगदासिशाङ्गमपि योत्िप्रतकरेदक्षिणे 
हस्ते चाप्यमयान्वितः सरमपरं ताशष्याधिरूखोऽप्यभूत् ॥ १६॥ 
कथमितोऽपि दक्षस्य पत्नी मुक्तकेशा समागच्छति | 

( ततः प्रवाति दक्षपत्नी। ) 

दक्षपत्नी-कर मह मृवणम्मि जीविदेण फं जा मन्दभाईणी 

तादेण मत्तृणा पुत्तीए अ अ्रडिह् पिरहिआ मए उण आकि- 
ण्णिभं णारदमृहारो मह कच्छा पव्वदराअदुहिदामत्रिअ वहू 
दित्तिता तहि गच्छमि अकारणपरिचत्तं दुहिदरं आमन्ति- 
अप्ञ्लाप्त्रिमेमि जोद्टणं | ({ इति परिक्रम्य पुरतोपवरलोक्य साशङ्कम् ।) 

केण एदे जणं पविमन्ति कुमारि णिव्वन्धन्तो चिदन्ति मोद 
पृच्छिस्मं | दावणटे (दयप्य स्वगतम् ।) टृ अं प्व अग्मि पतरिपदि 
हद्दी हद्दी (परकायम् |) वच्छे,विगम त्रिरम इदो राहसकजादो । 

हिम०-- वमे, हयम ते पुत्रेनननी वारयति वाम् । 
 परावेती- करिः मे दुकतशीराए जीक्रिरिण एक्राए मह अधण्णदाए 

सव्वेतरि भवन्तो मिनन्ति । 
 दक्षपतनी- वच्छे, टं एकवारं पाणत्रिसजगण । (इति वाप्यति 1) 

पावैती- एगोऽवोक्य । ) कहु एत्थजेव आअच्छदि मह॒ उव- 
पि मम भवने जनिन फलं वा मन्दभागिनी तादृशेन भ्र पृत्या च 

कडिति विरहिता मया पुनराकराणितं नारदमुखात् मम वत्सा परवैतराजदृहिता 
भूत्वा वद्ध 1 इति तत्तत्र गच्छामि अकारणपरित्यक्तां दुितरमाभन्त्य प्रशराल्य- 
पः उ्वटनम् । क़ पुनरत ज्वटनं प्रविकन्ती कुमारीं निवरन्तस्तिष्ठन्ति 
मवतु प्रक्ष्यामि तावदेतान् । इयं पावती अनि प्रविशति । हाधिक् हाधिक् वत्से, 
र्म व्रिरम इतः ताहसकार्यात् । 
 २्क्रिमेदुःखरीटाया जीवितेन एकस्या मम अधन्यतया सर्वेऽपि भवन्तः 
श 

३ वत्से,अठं एकवारं प्राणव्रिसजेनेन । 
8 केथमित एव आगच्छति ममोपक्रारिणो मदनस्य दयितापि वसन्तनवमा- 
सहिता भवतु क्षणं विलम्बे | 



६० मन्मथविजये | 

आरिणो मअणस्स दहृजा त वप्नन्दणोमािआमहिदा भोदु 
खर्णं विद्छम्बेमि । (इति चिन्तयन्ती स्थिता ।) 

(ततः प्रविशति यथानिर्दि्टा रतिः।) 

रतिः-( दतमागय सत्रम् ।) व॑सन्द् देम दे वअस्पस्प मसिञं। 
वसन्तः--( एतो गला साम् ) यदिद राम्भुगृहाद्वरि कपोतकतुरं 

-टरयते | ( इयद्ुल्या निर्दिराति । ) 

रति‡ः-( समम्भ्रमं तदुपरि निप सस्कृतमाध्िय।) हा प्राणनाथ+वस- 

न्तवयस्य, विपन्यया देहि मे प्रतिवचनं कि मन्दभागिन्ये महयं 
कुप्यति मवान् तदागल्य रिक्षय माम् । 

उत्तिष्ठ ते वक्रमरोनमादरात् 
सन्दर्शय पराणमखीं व्रिरोकय ] 

कि टजते व्यथमुदीरितं मया 
दतं समेप्यामि तवान्तिकं त्विति ॥ १५ | 

न खं टाजतव्यं मवता । 

तथापि कणौमरणीषतं प्रा 
परोजमप्यत्र न चात मया । 

त्वयेव सवः खलु मद्रमश्रुो 
त्वमेयिवानीददमस्मरूपताम् ॥ १८ ॥ 

केमिरहरुदितेन तमेव शम्भुं शरणमुपैमि सप्रथा परमद्यादुः श्रीम- 
न्नारायण एव रक्षतु मामिति । ( सम्मुमपम््य नातिदूर एव धरण्यां 

निपत्य । ) दीनदयाछोःमषेयतु देवः एकवारं मम॒ नायेन छृततम- 
पराधमिमम् । ( ईति रदिति ।) 

( ततः प्रविशति रकषम्यासमेतो नारायणः ब्रह्मादयः सवं देवा महषैयश्च । ) 

नारायणः- 

एष स्थाणएुरुपेल सेसृतिपथे वैराग्यकाष्टां परां 
स्थानं च स्वतपोऽनुरूपमधिगम्याद्रीश्वराधिष्ठितः । 

१ वसन्त.दश्ेय ते वयस्यस्य भसितम् । 



पञ्चमो ऽह; । ६१ 

भस्मीरलय च मन्मथं तदधुना सिद्धाथं एव स्वयम् 
मृयो दारयुतो ऽपि मारनिदति स्वानन्दमेवाप्रुयात् ॥ १९ ॥ 

एष इदानीम् । 
निर्वेदात् परमानन्दं गच्छन्नपि गिराविह् । 
न त्ति समवाप्रोति विदन् संसारदेयताम् ॥ २०॥ 

(ब्रह्मदीन्प्रति । ) इदमत्र अदुतं पविधानं पश्यन्तु भवन्तः । 
बरह्मा-न किचिद्भवति दुं भगवतः कयाक्षस्य 
नासय्र- 

दक्षस्य भार्यापि रतिश्च भामि- 
न्यन्ये च सरव शुमवन्धुवगौः । 

रिवस्य कल्याणमिरैक्षमाणा 
दषलमन्दां मृदमद्य रीघम् ॥ २१॥ 

तदयमेवेदानीं शम्भुमनुनेण्यामः । (ईति सत्वरमुपसपैति । } 
दाम्भुः--( भगवन्तमवलोक्य सरभसमृत्थाय । ) 

ब्रह्मादिपवरूपाय नगन्मङ्कटकारिणे । 
मृष्टिस्िलन्तमृलाय नारायण नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ 

(इति प्रणमति!) 

नसि०-( आदाय आरिङ्गथ च! ) 

कुशलं भवते भूयान्मम रूपमुपेयुषे । 
भक्तानां पापनाशाय ठीटाविधृतमूरैये ॥ २३ ॥ 
रतिः किल सुदुःखिता टुठति मूते सामतं 

चिराय भशविहटा भवति दक्षपतन्यप्यप्ती । 
मरेष्टुमिह सत्वरं त्रनति पावती पावकं 

तदद्य रृपया मवान्परिणयेत्सवं सेवताम् ॥ २४ ॥ 
शम्युः--अनुगरहीतो ऽस्मि मगवता किन्तु. निदृत्तविषयामिलाषस्य 

पुनरपि दारपरिग्रहे टजते मे दयम् । किच । योऽहं मदनमि- 



११९ मन्मथविजये । 

दानीमधाक्षं पुनरपि तद्टशैवदो यदि भवेयं तदपि महुत्परिभव- 
स्थानम् । 

नारा०- न फिचित्परिहीयते जगति म्रख्यापनाय एच्छति मवान्। 
कृतः स्वाधीनमायानामस्माकं गृहमेधिता । 
रोकानां रक्षणायेव दाम्पद्यं बिभृमो वयम् ॥ २९॥ 

तदस्मिन्नेव शुमे मुहूर्ते पुरापि मया वहुशोऽनुमृते भवतु भवतो प्ष- 
डिति परिणयविधिर्हिमगिरितनयायाः | 

शम्भुः- किमधुना मया कतैव्ये तदादिश्षतु भगवान् । 
नारा०- प्रथमं मन्मथं जोवयतु भवान् पश्चाद् दक्षप्रमृतीन्मख- 

भुवि विध्वस्तान् । ( वयध अवरोकयन् । ) 

किमम्बरे ताञ्त एष दुन्दुमि- 
भवत्यपि द्रागिह पूष्पवर्षणम् । 

सतू्ैनादे शुमरि्जितं मृहः 
नृत्यते चापि मुदाप्ररोगणेः ॥ २६१ ॥ 

( प्रविरय सद॑म् । ) 

धसन्त- 

यदाच देवी रतिरत्र भमी जवेन शम्भुं शरणं मन्ना । 
तदेव खप्तोल्थिततुल्य एष कामोऽपि संश्छिप्य रति प्रहृष्टः ॥ २७॥ 
पावेती०-पिभंणो।पिअंणो 

( ततः प्रविशति रत्या सह सविनयं मन्मधः 1 ) 

प्रन्परथः-( रतिवसन्ताम्यां सह शम्भं प्रणम्य |} 

गहं भवन्महिमतोयपि्ीकराणां 
जानामि ूपमयमेकतमस्य वापि । 

तेनापराधमप्तरृदचम्रा च कलये 
कृत्वाय -मङ्गमतु गतवान् क्षमस्व ॥ २८ ॥ 

भै प्रियतः ग्रियंनः क 



पश्चमोऽङ्कः । १३ 

हरये जटजक्षाय बरह्मणे पद्मयोनये । 
इन्द्रादिसरवदेतेभ्यो महर्षिभ्यो नमो नमः॥ २९॥ 

नारया०- 

भूकिङ्करो मव हरस्य सदा समेतः 
रत्या समं च पुष्टा विहुरस्र के । 

केषांचिदेव मवदीयमिदं हि रूपं 
प्रलक्षमस्तु भुवने भवितास्यनङ्कः ॥ ३० ॥ 

( नेपर्ये महान् कलकलः ) 

नारा०- नन्दीश्वर, जरिमिदं ज्ञायताम् । 
नन्दी-- यदाज्ञापयति देवः | (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य । सव्रिस्म- 

यम् । ) देव, दक्षमगुप्रमृतयो ये मखविध्वस्तास्ते सर्वऽपि मगवत्- 
पया ठब्ययथावस्थितमृतेयः हिमवदादिमिश्च मिता मवतः 
सवनिपि नमस्कतुमागच्छन्ति । 

नारा०--यथच्छमागच्छन्तु सरवै च पावेतीपरिणयमभिनन्दन्तु | 
( ततः प्रविशन्ति यथानिर्दिष्र दक्षप्रभ्रतयः |) 

दक्षः- स्वपलीमवलोक्य । ) एट्येहि भिये, महोत्मवमभिनन्दामः। 
( पराद्य । ) अचलाधीश्वर, यदुच्यते सम्पदमनुबधरन्ति सम्पद 
इति तत्सत्यम् । मम हि चिरेण विपन्नस्य अनया प्रेयस्या भव- 
दादिभिश्र सुहृद्भिः युगपदेव मेलनं श्रीमन्नारायणादिन्दर्शनं 
पावती परिणयामिनन्दनं चेति एकेकमपि न पयौपं हषैविनम्भ- 
णस्य । तदत्र प्व देवाः सदमि हि टश्यन्ते वयमपि शम्मृमृषा- 
स्महे । (इति सतमागम्य श्रोभगवन्ते ब्रह्माणं च सह पट्या प्रणम्य 

रम्भुनिकटमागच्छति । ) 
दाम्भुः--{ ससम्धरममुकत्तिष्टति ।) 

दक्षः-दर्त एृदीता । )अलमलमुपचारनियन्त्रणया । 
अपराद्धं मया पूर्वं भवति ब्रह्मरूपिणि । 

श्शुरलामभिमानेन तत्सव क्षम्यतामिह ॥ ६१ ॥ 



६४ मन्मधत्िजये । 

नारा ०-( दक्षमवरोक्य ।) अवगतं खलु सर्व॑ भवता तदद्धेषेणेव 
भवितन्यम् सवेत्र पश्यतु मवान् । 

अद्धेष एव सवत्र ब्रह्म पश्यन् हि पण्डितः 
फटं चानमिसन्धाय कमं कुवन्न छिप्यते ॥ ६२ ॥ 

( हिमवान् मेनया सह प्रणमति । ) 

नारा०--कल्याणे भवतु हिमाचट ति त्वयैतां त्वेतां आहू- 
यतां पावती कल्याणवेदिकायां वधूवरावुपवेशयतु भवान् अथवा 
अहमेव उपवेशयामि । ( इति निष्क्रान्तः । } 

(नेपथ्ये |) 

नारद 

सर्वे देववरास्तथेव मिटिता गन्धमविद्याधराः 
रोलाश्रापि महर्षयः प्रमुदिताः संवीक्ष्य मैरयुतवम् । 

दृतयन्त्यप्सरश्च तयमुरजारवेः समं व्योमनि 
स्मरास्याः कुरुपालिकाश्च विविषं नीरानयन्दङ्कनाः॥२१॥ 
यत्रोत्सवे रमानाथो बह्यनद्रादिमसद्रणाः | 
धुरं वहन्ति शम्भ तकस्याणं किमुच्यते ॥ ३४ ॥ 

( षदिरागतय स्वे सन्तोषं नाटयन्ति ।) 

हिम ०--( परिश्य । ) इदं अङ्कुटीयकं प्रतिग्रहातु भगवान् । (पति 
पावैटङ्कल्याः शम्भुं प्रतिग्राहयति । ) 
( शम्मुः पार्वला सह लक्ष्मीनारायण ब्रह्माणं सरस्वतीं च प्रणमति ।) 

नारा ०--( सस्मितम् । , 
भवान् खयं शङ्करोऽपर पाती प्वमङ्गछा । 
किमाशिषा जगच्छूरं ठभेथां पूत्रमञ्चप्ता ॥ ३९ ॥ 

ब्रह्मा--अस्माभिरपि तदेवामिनन्दितम् । 
लक्ष्मीः-( पवतीमालिक्रय । ) वच्छे, ददृदस्म अद्धपरीरवास्निणी 

होहि । 
कता म ० -- ~ 

१ वत्ते, दयितस्य अर्ध्॑षरीरवासिनी भव । 



पञ्चमोऽङ्कः । १९ 

सरखती-यच्छाहजत्तो जो मोदि सव्वदा वि विग्षणिवारणे ता- 
दिसं गअवअणं पुत्तअ सिग्घं उप्पादेहि । 

नारदः-- आशर्यं आश्यम् । 
रक्मीवचनतः शम्भुरधनारीशतां गतः 
दिवोऽपि तारकं हत्वा स्कन्दः स्वयमिहागतः ॥ ३६ ॥ 

हद्रः-म्नियं नः त्रियं नः 
( ततः प्रविशति सुत्रद्मण्यः पितरौ प्रणम्य नारायणादीन् यथोचितं प्रणमति ।) 

शम्भुः-( सादरम् । ) एट्योहि वत्स, पितरावालिङ्कय आवाम् । 

सुब्रह्मण्यः- तथा करोति । 
इन्द्र न्यमनेक्ष्येव कुमारेण जनितः स॒ तारकः 

किमिव दुरम भवति मगवता छृतनामपेयस्य जगदेकशरस्यास्य । 
शम्भुः-- महेन्द्र, अभिषिच्यतां वा देवसेनपले कुमारः । 
इनद्रः--कः संशयः अहममभिषेचयामि । (एति सर्वेपि देवमूहैर- 

भिषेचयति । ) 

( नेपथ्ये मङ्गटध्वनिः । ) 

इन्द्रः-- दानीं फरितोऽस्मन्मनारथः अमरराज्यभरणक्ेशोऽपि 
टधूरुतः | 

( प्रविरय । ) 

विदू०--ही, ही, सामिणो संसारपुर उवेक्वन्तस्स मम्मह- 
परिपन्थिणो वि दारपरिगहेण पुत्तो वि पमुप्पण्णो त॒ सत्तुमू- 
दणो अ आसी कहं शदो वि जेहृमुदो गअवअणो मह उच्छा- 
हवहृणो चि्टइ । ( सवे हसन्ति । ) 

१. उत्साहयुक्तो यो भवति सवेदापि विघ्रनिवारणे ताद्ं गजवदनं पुत्रकं 
शीप्रमुत्पादय । 

२. हीह स्वामिनः संसारसखमुयेक्षमाणस्य मन्मधपशिपन्थिनोऽपि दारपरि 
परेण पुत्रोऽपि समुत्पन्नः स शत्रमदनश्च आसीत् कथमितोऽपि ज्यष्ठसुतो गज- 
वेदनो मम उत्साहवधनस्तिषटति । 



१६ मन्मथतिजये | 

शम्धुः- धियम, प्रषैदापि आत्मनि रममाणस्य दाक्षायणीविर- 
हात् व्यक्तममवत् तपः। इदानीं तु तस्या एव पावेतीरूपेणाव- 
तीणीयाः सङ्कतिरमिटपितैव । पश्य । 

यस्याः करक्षटेेन बहवो योगिनो ऽभवन् । 
मवन्ति च भविष्यनति तद्योगः किमु निन्यते ॥ ३७ ॥ 

बृहृ०- न निन्यते कि तु सर्वैरप्यमिनन्द्ते । 
जगह्िडम्बनायेव मूर्िद्यमुपागतों । 
युवां यदि विनिन्देत स घ्रश्यति हि वत्मेनः ॥ ३८॥ 

नारा०- शम्भो, 
दक्षाद्या मृगुचन्द्रमृयेमिटिताः सरवै स्वरूपं गताः 

जित्वा मन्मथमेत्यशेतनयां पुत्रः ममृत्पादितः। 
सैनापयमपीह देवनिवहैः स्कन्दे समविदितम् 

पावैतया सममेव भूरि तपञआसक्तो मवान् वदधते ॥ ३९॥ 
तदद्य किन्ते मयः मियमुप्टरामि । 
शम्भुः- किमिह टन्यव्यमितः परमप्यसि कमलानिलयस्य भग- 

वतः कृपया सवेमप्यधिगतं मया । तथापि इदमस्तु मरतवाक्यम्। 
ललिद्यन्तु स्वयमेव पण्डितवर्ा मात्मयमुत्मायताम् 

देशानामुपरि क्षमामृदधिकं पक्षेण जीयाच्विरम् | 
ताटस्थ्यं भजतामपीह सुधियां तख समुज्जम्भतां 

काले वधत सस्यदद्धिकरणायेन्द्रो मही वदताम् ॥ ० ॥ 
( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्व । ) 

मन्मथनयो नाम पञ्चमोऽङ्कः । 

इति भ्रीवेङकटराघवाचायेप्रणीतं मन्मथविजयाभिधानं 
नाटकं सम्पूणम् । 

शुभमस्तु श्रीमते हयग्रीवाय नमः श्रीमते रक्ष्मीरतिहपरत्रह्मणे नमः 



अशुद्धम् । 
धुमधघुमि 
न्दि 

संप्रति 
स्वस्व 
सवधा 
वात्तिअ 
कारय पेति 

हे भीरु 
कहिए 
पुक्ुव्वाणो 
प्ाधिणे सादिणे 
हेसणो 
भाव्रयेयुषोः 
टमपि 
तत्पिता 

ललरस्ेदबिन्दोः 
हि अअ 
रणरण भरिअं 
रणरण भसितं 
मिति 
सां 

साहाय्याद् 
त व्रोणि अमं 
भोदि 

ठगहि अअं 

रश्रूण 

नत्तुपृल् 
मभ्यथेयाम 
टण 
रण रणञअ 
रणरणगुक्तं 
स्वपन् 

पुच्छिस्सं दाव 

शृद्धिपतम् | 

शुद्धम् । 
धमुधुमित 
न्ति 
सप्रति 
स्व 
सर्वथा 
वोत्तिअ 
क र्यपेति 
देभीषअ 
की 

फुक्न्तो 
सादिणं 
दस्णो 
मावमेगुषरीः 
मपित 
तस्यपिता 
टलारात् 
हिअअ 
रणरणअभरिअं 
गणरणकभरितं 
मीति 
साऽसौ 
साहास्मेना 
त वोणिअमं 
भोदो 
लग्ग अअं 
्रषण 

नतुप्पृल् 
मभ्पथद्ामः 
ददर 
रणरण अ 
रणरणकयुक्तं 
संहठपन् 
पुच्छिस्संदाव 

पतर | 
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(दिव विज्ञाप्य, .. 

पकाग्यमाहितलस्ंकषिता 
हेमाहति सुनिश्वमचमिवं 
ुण्णमभिनवर्षकनिरहप 

। पि कतिचन (कण्णवतिः ) 
(९६) रूपकाणि करुणवीरश्रडारमायं प्राणाथिषत । तदनु तदन्- 

-मोदनपराः कतिचन कृतधियः कविकनकनिकषायमाणावित्तदृत्तयः 

पुमनसः, श्रीभृस्यरीयश्रीमदरश्रीसां ् रशिवराखिभभृतयः प्रकटयितु- 
मिमानि पुमधुरमसमधुरं समधुरशियेलं समधृरमुद्यमान् । अथच 

यथपि द्रमिडानधर्िषु पूद्ितचरमस्ति मम रूपकषङरव, तथाऽपि 
तासां दिषीनामतुप्यद्यामनया नागरक्प्येव दृषयदरचां मम प्रिय 
सुहद्रचां द्रश्री सांबशिवःमव्यश्री वैकटरामायोम्यामिदमिदमनयो- 

र खकीयायां मुद्राक्षरशाटायां मृदरापितमासीत् कटिविधूननन्नाम 
मदीयम्ठ्रैरां नाटकम् । अत्र च नाक्नैव ज्ञायते कलिषिधृयते- 
ऽस्िन्निति, यदेव निरवकषयहं निर्वहणे नेतास्य परस्यातः पररेजाः 
पुण्यश्डोकः पाथिवोनलः वस्तुचादसायं चरितं, रपश्चविजयी करुण 
परे च यथा पम्मवमृह्याः फंटश्च कलिभङ्कः सष्टमन्यदलिलमपि भर- 

बन्धतः इति दिक्। | 
तदधीदंभबन्धमकयितुगच्छतःस्वक्ितिमिक्कवायतु 

दाकिननितं दोषमप्यदोषतेन गूषतस्तन्तसस्नतोषमिदमडृतपुरातन 
ूतनलषिषारमात्मीयनिविरोषममत्रयन्तः श्रप्रयोरुत नत्रयोरभिन" 
देयुरककिरेधुश्च मामशद्धितानामपरेसमपि नकोतीकयनो 



दिति च ठतपदमणतिरम्देषय \ . भय निमित्तम 
भमावोमवितम्यतायाः करगृ्ेवै वाऽस्य कवयितुम 
भवानीवह्छमस्येलषमतिहरहर्तिन । 

इति सवे शिवम् 

इति सहृदयसमुदायदाप 

भी कु* रा० नारायणभार्ख 



[९] 

अनुक्रमणिका 

यात्रानामनि प्रथमकि 

नोदीप्रस्तावने, नारदमुखभरुतमेमीखय्वरजिगमिषावश्चात् कंरठेर्ैवदयवणैन- 

पवक प्रवेशनिष्करामो । परं तरिदर्भदुदितविरहोत्कष्ठाविदूनविचवृतेनैलख प्रवेशः, 
पवैरागप्रलापाः, पत्रिकागमनाद्विदभयात्रा, रिक्पारप्रस्तावश्च 

कन्यास्वयवरनामनि दितीयकि 

तिरस्करिणीतिरयितछय नायक सन्देशहरतया यातायातप्रसेयः, दभयन्याः 

पयंवरमण्डपप्रवेशः, पश्नठीयं नायककण्ठे वरणमालापातनम् , दैवतानामनुप्रहथ । 

केतवनामनि तृतीयांके 

करटिसाष्यसम्मूतविजयेन पुष्करेण सह नायकल्याक्षदेवनं, भौराषां सि 

नान्न .बोषनं, भन्ततः दभयन्तीनिवारितस्ष वनप्रवप्तग्यवसायः वल्सयो्वाष्ण- 
न सह विद्मेपुएेषणश्च । 

विप्ररम्भनामनि चतुथौके 

वेदनासेन नायकेन पल्याः परियागः, दमयन्याः पतिषिचायः, तिनि. 

कक्लनादद्ेनश्न । 

करुणनामनि पश्चमांके 

काकौटकैलापतयोस्तंवादः, किततषतदमयन्यक्रमण, दमयन्तीपातिनया- 
ना शबरख दाहः, माथिकाया नायकान्वेषणं, निवेदाददरन्धमायोदमः, स्वाः 

#ैरासः, तत्कटकगमनं, गन्धदस्यागमनं, कटकाठदवश्च 



(६। 

 छलनामनि षष्ठाके 

बाहुक स्तप्रप्रलपितं जीवलवार्ष्णयसवादृश्च । 

प्रतिपत्तिनामनि सत्तमांके 
सुदेतरेन तैरन्धीरूपायानायिक्रायाः प्रयभिज्ञानम् चेदिराजाभिजनसंवादथ 

तन्वनामनि अषमांके ` 

पणोदेन प्रतितन्दरेशप्रापणे, सात्रित्रसय ऋनुपणैस्य भीमकपश्िकापरक्षणा 

स्येव्रपप्रस्थानम् ,नायकमारध्येन जवात् कृण्डिनप्रवेशः, अक्षहृदवप्रस्तावः, नागरक 

कठेराभिमु्यं, शुभोदक्रांशा च । 

प्रकाङ्नामनि नवमांके 

नायक दमयन्या चोरितया केशिन्या ततवेदयाटनम्, नापिक्राविष, 

योनापक््याप्रययः, वागरोगशरिणी वाणी, अभ्गुपगमश्च । 

भद्रनामनि दश्माके 

सजञानेनांयकख्य सपरिवारख च पुष्करेण सह पुनगक्षक्री्टायां स्वेविजः 

यः, आस्थानप्रा्तिः, सतुपणल्याशवहदयोपदे शः, पुष्कगानुगृहः पुत्रस्य गौतमेन यष. 

राज्याभिषेककरणञ्च मरतवाक्यन्नेति समै शिवम् । ॐ नमः रिकाय । 



[ज] 

॥ नाटकपात्राणे ॥ 

| 1 

ूत्रधारः -भरताचार्यः । 
परिष: --पारिपाश्वकः | 

कलिः ---पतिनायकः । 

सेनानीः --प्रधानम् | 

वाप्णेयः-- नलस्य मारथिः | 

साघ्रायिकाः-- शितकाषहाः | 

वधुदेवः --भीमपुरोधाः । 

द्वापरः ---प्रतिनायकानुचरः । 

पुष्करः -- नटस्य वैमात्रेयः भ्राता | 
एलापत्र: -- तिरिप्परूपेण दमयन्तीकबलकेत् प्प: । 

काकोटकः---दवान्नलेन रक्षितोनागः । 

साथवाहाः --नायिकोद्धन्धननिवारयित्रकाः वाणिजः । 
बाहुकः --- अश्वाशैक्षकभूषिकोनायकंः । 
जीवलः ---ऋतुपर्णमान्दुरिकः । 
सुदेवः --विदभराजपूनागृहोपाध्यायः । 
(बाहुः - चेदिराजः । 
।णीदः --दमयन्तीसन्देशघोषकोविमः । 

हतुपणं; ---(पाविश्र :) अयोध्याधिपतिः । ̀  

चः ---ऋतुपणीमालयः । 
मः -पैदभैः---विदभेराजः । 



[<] 

गौतमः --निषधरानपुरोषाः । 
देमयन्ती--नायिका (मीमकपुता) । 

= नायिकायास्ससूयौ । 

सुनन्दा--चेदिराजकन्या । 
सरनधी--माटाकारवधूवेषा नायिका । 
राजमाता--जेदिराज जननी । 

यययो 



शित्राम 

श्रीभद्र श्रीपण्डितनं 

करिविशध्रूनने 
प्रथमाकरः 

यः प्त पिभिगोरतान् प्रचरितः श्िष्टोमिकरं पुप्करात् 
जाटारीर नटाटवीमनुविदान् नातोविछ्ुक्तमभः। ` 

तत्रत्याहितिषं त्रिषह्यच पर साविच्रभपाश्रयाद् 
भयाः मकृ्तिगतः कटिमसोच्छिय स गगाञ्मरः॥ 

पिच॥ अद्य प्रातनपतिरभरुना मागण: श्वस््एव 
प्राप्तम्माक्चाञ्चिषिपतिपदं भिक्षुकाऽयं परश्वः। 

साऽय पश्चान्मवरवपद्वीं यातइत्यात्मभाजां 
नत्री काचिन्नियतिरिति सा नित्यमास्तां मुदे न: ॥२॥।' 
यन्ते!) सूत्रधारः (समन्तादवलोक्य सविस्मयं । ) अये ! कथमेतत् 1 

परिणतकटमप्रकराः परिचट्दतिमात्रक्नीतशीतभराः। 
परिभावितविषमशराः परिमहि हिबसराः छतोद्वाराः॥ ९॥ 

च| काटावजितपणङन्यविटपिस्केषान्तरमोदस- 
'कीसत्पीडसनीडमानिनगरुच्छन्नभ्रकाः पन्निणः 

स्फायद्धेमनहेमसेश्धतपयोधाराभिषेकाद्रिताः 
पितातीः करुणं रुवन्ति विष्निादारादनन्याश्रगः ॥४॥ 



कटिविधृननम्। 

अपिच॥ कापतारा रसमप्रकापररकुलाः ष्टस्रत्सारमा 
पोरारशारनिशारकंबटधरा मध्यन्दनेऽप्यासते | 

वाचा केवटमक्षताषरमतच्छत्योषनारं रन 
दीपालोकरिरोशहा चलवनीपृराश्च निमानुषाः ॥ \॥ 

( परिक्रामितकेन । सितम् । ) कथमीदरोऽपि सममे सम्मिनितः पापदा 

(समृतिममिनीय सहम् । } आः ! नन्वद्य समुपम्थितश्चराचर तमः मदन 
गन्मगर्स्य मरङ्टाजानेः निकतातनोः श्रीमतः कुम्भेन्वरस्यम्दा-पत 
तदेवासचनेयं । तत्मियससं मियंवदमाह्य मंमीतकमृपमे । 

परिक्रम्य नेषध्याभिमख मव्रलोक्य। ) मारिष, टुनम्नावपं | 

(परविश्य पापकः । } 

पारिपा््वकः; माव, एपेऽरिम। अनृग्रह्यतामयमानज्ञानियाभेन। 
सत्रधारः ; मारिष, ननु पयस्येनां अविदटकराकटापकरनकानकषटम् 

द परिषदं । आदष्टोऽस््यनया- यथा `" मरतरामे, बहुरन,.बयतितभाव 
त्केप्रयोगाणामपि नाम नस्तप्यन्तिन भवदे भिव्याहारमधुरिम्णां मनांमि। 

तरद भवता करिमप्यतिवहुटरमनिप्यनि कन्दटदमन्दकरुभनितनरुप 

कु र्पकं अतिप्रटसन्द्भगभमभिनीय सभाजनीया उमे मभाजना वय॑. 
इति। तत् कतमत् प्रकरणमाश्रियेनामाराधयामः 
पारिशश्वंकः; तदिह मावेएव भमाणम् । 
स्रधारः; (स्छतिममिनीय । ) जः ! पाश्वगतमपि पाथोधिराधमि वि 

नौष्यते। यदस्तिकिर निखिलमहीमण्डलमण्डनायमानकुम्भयोणनग 
,वाम्तम्यन स्तम्यन श्रीरामपूनुना सीतां ब्ागभशक्तिमुक्ताफटेन मातु 
श्री राचन्द्रयुपेनद्रकरुणावतारकस्याणतीरथन पण्डिततुदश्षेनोपपदे 
बारभार्तीनिरुदभाना म्श्रीपदटाञ्छनेन भावुकशिरोमणिः 

नासयणेन विरच्यसहादरमस्मम्य वितीणं कलिविश्रननै नाम किम 
पण्यश्षो कयः शोषरसशरूमाटकं नाटकम्) तेन प्षभापदः प्रिते 

विष्ये) { परिक्रम्य । उैमक्लोक्य ।) शख, अविलम्बमेव नात्छमुपक्तम्य 
यतः। अवतीणि पीतनाऽपतो सायन्तनस्समयः ॥ तथाहि 



भपमोकः। | । 

पश्राद्विष्णामविमृदय तिरस्कियां खां 

रोड स एष मिनो यततेऽन्धकारः। 

दयामामिह प्रियतमं प्रनिषाख्यन्ती 
भमी यथा करर निषधेदार्ताम् ॥६॥ (एति निष्क्रान्तौ 

[ इति प्रस्तावना ] ( शिवाभ्याश्रमः।) 

(तत; प्र्िशनि चिन्तान्नाटयन् कलिः ।) 

छि; - -(स्गतम।) ननु नारदनिवेदितविदभवार्ताकणैनात्मश्रति 
रभसं भेमीममि पररियतमिवमे हृदये । तथाहीदानीं 

भीमे वीक्ष्य पतिवरामरृततां साचातिमेधातरिनी 
तस्याः प्रेमच तुस्यरूपविभवे करदा ने] 

सष्पाऽपि तथैव तस्यहिगठे मालां नृपाणां पुर 
करषत्यत्र मनश्च कामदमुनोदग्धस्य कामे गतिः ॥७॥ 

(विष ए्य। सनिश्वासम् सहात्मापाठम्नम् । ) अहो किञ्च वस्वेतत् । 

काठ्कुटिलस्य मम काटकोरिस्यं 

मवमाकुटयत स्सकटमाकुटितं। 
मद तिमुदस्यत स्मा धृतिरुदस्ता 

दूविलसितानि ननु दुरितानां ॥ ८॥ 
ब ।ृप्णा पष्णालहह ! बहु दुप्पपुरान् प्रकारान् 
लिड रन्धू हरतिहि मनस्तस्करः पृष्कराखरः। 

छम्यारमभ्याकलनदशया सावका नचा 
लं वृत्त स्मरति न मनाक् भवनं यौवनश्च ॥९ ॥ 
मिद ुदुष्मापमेवेति सुनिश्वितेऽप्यामिषे सानुरागम्मनः पुनः पुनर्मा 
| । वदेषमियसवं दापरमुपतिष्ठमानः मतिक्रियामस्य विवास्य) 
इति निष्कान्तः) ए्विष्कम्मः) 



कर्टिविधृननम । 

ततः प्रविशति ठताकायमानस्यः कामयमानावस्थो नायकः । 
नायकः -- ( स्मरणमभिनीय सनिश्वासम् । ) 

वाटा पतिवरेथं मुवि दिव्यपि पन्ति सुन्दराः पुरुषाः । 
दुष्कृतभीरोमम पुनरिदमतिरभमं सुद यमे नेतः ॥ ? ० ॥ 

पत्यमहममुना पूरवरगेण महत्यां विपदि तिनिहितः। नधाहीदानीं | 
नातः प्राहुणिकोत्तरारणिमुषकषुष्णत्नियाण्यारणः 

रागाभिः स्मरयज्वना विनिहितम्तहदिकायां मपि। 
हौत्रं तत्र विधुर्धाति मधरप्यौद्रात्रमाध्वयतं 

साक्षा्योवनमाविं मट्यजावानाः रम मनः ॥ ? : | 
नन्वधीदमध्वरमिधमायितं रानहंमवचमा । भिन्न हमरा नवचनर्मा 

विसेवदिता । मवेथा मम्भाव्येव सवैमपि देवो पहनम्य | अथवा म्यादरनत 
उद्यत्कन्धरमृदशोणिमक्निप्पन्दनिन्नक्षणम 

उचोीरुहचाटृकार मुदयचचिरवरग्रन्यान्तरम् । 
उद्टीक्ष्यात्र नटे नाऽपि दयन तन्मां ममाश्वामयन् 

उचऽय सदशन किन्नु फणितिनिध्या सुवश्चारिणाप् ॥ ! | 
तत् कौ ऽस्त्यपायम्तदङनायवा। ननमयमराक्यमेवटनम्मन्दम । 
( चिन्तान्नायगरति। ) ( प्रविदयमप्रधरयाश्रयम् ) 

सेनानीः -- दव! ऋथकरिकेम्य आगनेयं पत्रिका | परत्यक्षाक्रियन 
( पत्रमपरयति।) 

नायकः ( सटधतपम् गृही वेगाद्ृ-मेाच्य वाचयति। ) 

^" स्वकषि श्रीराजाधिराजराजत्मतापत्रिभवातिरा जराजमहागः 
जगदीश्वरश्रीमद्र चः श्रीमद्रचः कतनतिमहस्ः किमपि व्रिदप 
विमूरमीमि ऽ भ्य्थयते -- यत्किल --- 

“इह कुशल्मनामयश्च चक्रवति नः कपाटिनश्च कृपया । 

अथ प्रतं -- अत्ति किर चिरानपल्यतादूनमानसस्य दिष्टया 
सनिययं सजानि समुपासीनदमनमुनेश्च मम ॒महुपाप्तनाप्रमत्र 



भ्रथमंकंः | ५ 

नमुनप्रसादलन्ध मात्मजत्रितयं कन्येककशच। तत्रच दमयन्ती 
ममाख्यस्य सुरमुताप्स्यस्य कीन्यारत्स्य सोमाग्यसमृदिः खयं 
वरेणैव पति वरीतुममूमिं मामवरिलम्ब मन्वमीमनत्। तदनेनसभा 
जनीयसकटसभाजनोपचारसं भृतसमग्रसभारेण मया सखय॑वरोऽ 
द्य नामिव्रगुणसनाथायां शद्धतियो माविनिमार्मोदिने भावनीय 
इति मुनिश्च - ~ तदत्र सन्निहितः पामोमचरणरनुग्राह्यः 
कककसवयवरः #+#श्पति वरा #*# # चेति- अथ 

मपरिमोमःभमारण - - इति सर्व शिवम् ,, # # # # # # # 
विनमदाण्न् वशालमाः ति क्षितितटुवितकिरीटकोटि 
बररि त्रयोदशी वटितिमणिघुणिनिकरनीरामितरानाधिराज 
गरभूवापे महारानमहाधमणिपादपमूटशिलगभी विदं 
भषिजिति दुराभेगममहिमाधिगमनप्राहमकेतदुप्कर् 

विनम्य निकामकामितानुबन्ध - 
प्रमितम् । भीमो... भीमः, 

शिवाभ्यात्नम : ॐतत् सत् इति 

सेनानीः --- (सायम् सगतम ॥ साधुर् मीम साधू। समीचीयं लेल 
णिः। सत्यमपि मकटविद मेकः । (प्रकाशम् ।) देव अप्यभ्यनुन्ञाये। 
जनागक; --- ( स्वगतम् सदपम्। ) आगत इव तामीषितुमवसरः। तदेष 
्रामप्यामि | अथ दैवं प्रमाणम् । ( प्रकाशम्) भद्र, अपि सज्जीक्रियते 
हेणाये एव वर्धिनी विदभेगमनाय ? 

नानी; ---यथाऽऽन्ञापयति देवः। (रतिनिष्करान्तः । ) 
[पकः ( उत्थाग्र वैङकव्यत्नारयन् स्यम् ॥ ) केथमिदविध ; सयवरम 

[नमण्डपमविरकमधिगन्तासि। यतः। 

येमा रा तथास्थं धृतिमन्तं वीक्ष्य भयनतास्तसयुः। 
मति तएव मूषा इटशमुदरक्ष्य वितनयुरवजञाम् ॥ १६॥ 

पवा किमद्य स्वयवरममनेन पसमामण्डपप्रवरोनवा) यतः! ` 



१ कटिविपृननम्। 

एध्वीय परिणाहिनी तरिमूवनमख्यातरूपा च परा 
कामी नैति विचारणामतिवयं रूपेण मृपाददातम् । 

कस्मिश्चिच्च तयादृते तदनु कं वेरायितैस्तेन नः 
स्थयान भगहहाप्यमत्र च महाम् पापानुभावः प्रम् ॥ ? ४ ॥ 

(ठयुपरिक्रामितक्न गतिनिरोधन्निरूप्य सखद फृत्कारम् ।\ 

हतहृदयं कर्षति मां अनुगुणमप्यस्य मचरों चरणे । 
अधवा कामार्तानां किम्मानः किमवमान दृति | ! 4॥ 

तदेषगच्छेयमन्यथा नयेन्मामवणनीयां दद्चामनन्यनः। ( ने फमन्तगगःवा , 
( पराऽवकीकय सारसम् । ) अये क्रिमिह भिरायति नः सनानीरपि ९ प्रवि 

सेनानी सप्रशरवम । ) दव मज्जा सहोपवाह्यन मना। 
नायक : -- (सहणमसद्ावम् > मरौधू मामहामात्र माधु ममयन्नापि। 
उपवमनिगीमनमागमादर्दीय । 
सेनानी : - ~ इतहइतोदेवः। ( कमवकच्य नर्यानि ।, 

(तत; प्रत्िद्ति सहग्येन सारपिः। ` 
सारथिः -- ( कएतटमवलोकयन सगतम ) चिरादवभृष्टा प्रग्रहाः । 

ननु नवमिवरक्तीकरोति करतश्पूकविकावहम्बेनमा नानप्राजितुरपि म । 
बाल्य भूतसारव॑भोमतादीदिनः क्षणवतश्च योकने। 
पेश्रयादिव विभोम्मदाचमः सोकुमा्यमुषमापुदीक्षते ॥ १ ६॥ 

नायक. -- ( एरकामन्ेव स्वगतम् ) कथं नु फचिता मे मनोरथः। 
सेनानीः -- देव वंक्ष्यतामुपस्थितोमनोरथहूव रथः । (गं निरिति । , 
नायकः - - ( ि््यासमगतम् । ) उपश्रतिरप्यनुकृूरेव | निमित्तमृत्तरत्र 
नीरुगरीवएव पाक्षात्। ( प्रकासम्। सार्था भ्य ) किन्रवासो रथकुडुम्बी । 

सेनानीः -- देव नखलु नखलु नस्सग्यष्ठा वाष्णयणएव । 
नायक. -- उ^ । चिरप्े्तिततया दुष्भत्यमित्तस्समम्त्। 
सारथिः -- ( रथपुपनीयजवादकतीवे सविनथमुषषःय तञ्जतिवम्धम् ) | 

जयतु जयलायुष्मान् । अनुश्ठतामयै रथस्सारिश्र । 
¦ -- सूतपुत्र रपारोहणमाधवु्िश । (ेकनीः कक) 



प्रथर्मोकः। ७ 

सारथिः -- आयुष्मन्, इतइतः । ( कए्मवलम्ध्य एयमारोहयति । ) 

नायकः --- ( आतेहृणत्राटयत्ेव पय । ) मद्र सहमेनया प्रस्थितस्यमम 

पन्यानमभिव्तेथाः। मास्ममनागपि विम्बिष्ठाः। 
सेनानी; -- यथाङ्गापयतिदेवः ( एति निष्कान: ।) 
नायकः ~ ( नशरेनोषविरय ) सृत चोदयाश्वान् । अतिबाह्यताममागः। 
सारथि" ---यथाऽऽज्ञाऽऽयुप्मतः ( अश्वाश्चोदयन् रथवेगन्निस्प्य । )} 

आयुष्मन् , इमे मुक्ताः । रथ्यरदमयः पर्यत्वायुप्मान् । 
मवर्वक्षणरु्गुनक्षममहाजहालजङ्ाभरतः 

प्रदेश्ान्तरवद्धिदभगमने हीणाइवामी हयाः । 
आनप्राननमुच्छरमादिटबृहत्रामापुटं मेदिनीम् 

करिित्कुश्चितचश्वलाचरणेयात्य्धिन्तोमुहुः ॥ ! ऽ ॥ 
नायक" -- यत्पत्यमतिमनमोऽमीहयाः। तयाहि। 

मम मनएव मनोरथमतिलघगति नयति मभ्भति विदर्भान । 
भधिकतरतरसएते प्रागेव तयोरथं नयन्तीव ॥ १ ८॥ 

। एथादवरोक्य सविघ्नवत् । ) अय ररे टशामद्य निषधाः। 

सारथि. -- आयुष्मन् नन्वागताः स्मः ठ्थकैश्िकान् । 
नायकः - - ( सत्रिघ्सयम् पुलोव्रिजोश्य सदहवैतम् ।) अये ! अमीकिर | 

कामारमारसपसीमरचोरतीर- 
वानीरकुञ्जगृहम्च्छदृदारवाताः। 

अलयन्ततान्तमिसरकान्तकिसाल्तल्षाः 

खान्तं हरन्ति हि नृपोपवनप्रदेशाः ॥ १९॥ 
“पोमाञ्चं नित्यं खमतं सचिन्तम्। ) अथवा किमस्मान् परत्यवेदग् । धसि 

लु मृयांसोभूवि दिविच श्रेया पुरूतिनः। | 
(नपय । ) सले ! समवतिन् ! समृदीकषयतां दकिणाहि कुण्डनतः। _ 



८ कटिविधूननम् | 

्षत्रेऽपि श्रितसौम्यशोचिषि मुखे शान्ति समग्रां बहन 
आयालत्र शनैः कएषपरितः पयन् प्रहषीं भुः ॥ २०॥ 

नायक : -- ( निरम्य) वाप्णीय { भश्रतचरोऽयं मन्द्रमभूरः स्वरः । 
सारथिः -- आयुष्मन् , अमानुपएवायं तन्न ज्ञायते कस्यायमिति । 
( पूननपश्ये ! ) -- महाराज ! क्रिमेनमपि नजानामि । एषम्वल् | 

मनुत्रिश्रतवीरमेननृपतेर्ध्यानोरविक्रमः 
मवदीपगमातभौमव्रिरुदः प्रागेव बाल्यात्ययान् । 

निश्चिनतं निपभेषु नित्यवमनिर्िव्यीनग्तातिभिः 
दाय्रणामनगरे ऽपि यान्ति प्रस्यातनामा क्त्री ।>1॥ 

नायक्रः -अय! अय्रमपरःकम्याप्यन्याद्रशः म्वगः। 
सारथिः ` -आयुप्मन्तमेव म्ववीत्ययमपि । 
( पृतनपश्ने ). . - महाराज! जनि तल्वनमहमपि । अम्य फिनि, 

अनभीतमनृतमविदितमन्यवधरवक्रमभूतमप्ययन्ञ । 

अम्पूनमयमनिमीपितमवनीमुरदरीयेमचितमपि फल्गु ॥ = = 1 
नायकः -- मत! क्रिमयेत्नगमणेनिदया ननमनय निन्नामिन्नानामतायम 

` पृननपथ्य | , महागान ! ङृतद्रवया.म्मः | तथाहि । 
नं मामरनमम्मदरैदा जनितं परमकतानान्नरं 

त्रराक्यातिशयालरूपमममश्रद्धालूमम्माग्विर 
दृखनैव व्रिदेभग मामि मिथः परम्थापयमह्यमा 

वस्माम्तन्यतमं वभृशच वृणुयाहीक्षयते दरिक्पाटताम् ॥ ५ २॥ 
नायक; ` ` ( भाःमगनम् सिषादम्। ) आ ज्खातं महारानपद्नाननमत्र 
मधवापरेष कतिपये दिगव्रिपतयइति। अमीच भेमीस्वयवरोयतागतामभ्य 
मागममुमवशटोक्य दु भगमस्याएव दृतय निगुयुकषन्त। तत्का मनिथन 

म्रागेवेदमवाप्तमीमतनयं तदम मे मन 
दिक्पालाभपि तत्पराविदधते मामेष दृतये मिथः। 

मरा्िदेषहतोऽस्मि विष्पवियुदरोहापवादोदयाद् 



हितीयांक * \ 

यहान् वृणुयादियं यदि हतं हा ! हन्त { तन्मे मनः ॥ २४॥ 
किञ्च। वाचा किन्नु वश्षीभवनिति मुदश्म्तत्काम्यभावादते 

म्याचेत्सप्रतिम् : कुतः किमयमप्येता टर : कल्प्यते 
देवानप्ययमात्मपवितनते भ्रशदधिवेकानहा 

गा दु्गएपण्व सतिता तेऽमी म्बुरुद्यतफटः ॥ २५॥ 
यद्रावितदतत् । भगवान मवःप्रमाणप | ( प्रप्मणम्। ) मुतकुतोरथोमंदः | 

सारथिः नन्ततिशरामेदं फणिनं । पदयतायुप्मान | इदं किर । 
टाम्रामराच्यरेपङ याङ्चतनतिविततं स्फारगोराश्वनुष्टं 

टस्तेदयतपृणवात्रप्रचदितपुरूपं मम्फुरदारमुख्यम् । 
भव्यानव्वारमरस्मिच्द्रितममिनवप्रातलक्षम्येकलक्ष्म 

लव्यक्षम्यतमुधास्वित्रतिनिधि नगरं मीमरम्यान्तराटम् ॥ ,६॥ 
 पूनंपश्य ।) सवायः ! प्रविदयविदेभपुरं परमवि व्िचारयामम्तावन् । 
नायकः -- -- ( भनाकथित पिन स्वगतम् । ) 

आतिर्छीवताच वेरा मध्येपात्रं मुदरमुषयातम् । 
अवगाह्यतेच वहमिः कोवा मुक्ताफलन्च न्धा न: ॥ २९॥ 

प्रकाशम् । , मव्यष्टः ! प्रतिनितेदितेन प्रत्यद्म्यमानामीमिन प्रविशाम 
कण्िनं नगरप । तदत्रैव क्रचन स्कन्धावारमवतारयामः। शिवायोत्तमः। 

(इति पुगेपतनप्रवशत्राटयत्नेव सहसारथिना रथेन निष्क्रान्तः 1) 

इतिश्री भषश्रापण्डितनागवणमुद शनीये कटिविधनने यात्रा नाम प्रथमोकः। 
भव द्वितीयकः 

(ततः प्रतरिरति परचरिणत तरितिश्रसत्नायकः ` ) 

नायकः - [गतम् मनिन्तम्। ] आः किमत्ररिधेयम् । यतः। 
आमिषमियं हि मनसोनियतविधेयं निषटिपविभृदलम्। 
कथमिहन सविधानं गतमयादाहि कामुकी वृत्तिः ॥ ९॥ 

अथवा निरुद्धचित्तवृत्येव किमप्यस्मि वच्मिकथमपि । तथापि नखलु सा 
मे गिरैव तदनुरागिणी भविता (। स्मरणममिनीय सलेदम् । ) अधिपात्रमाधा 
यताद्यमनुदं काकलकम्रहणमिव पोरभनेरेणप्दृष्टात्मन : भतिषाद्य मे 



१० कशिविधननस् । 

पश्मिहाहतां स्रंमतमेतदिभातुर्िषातु्भिगातिकुरिलमाचेष्टितम् । यद्वा 
नरगिकी तु नियतदुःखिता कामुकानां तक्किमत्र दुरन्तयानयानिन्तया। 
तत्कथमपि समापतितोऽस्ि तत्सन्निवेशोपवनमुवम् । तद्यावदेनामुदी 
( परिक्रम्य पदान्तरे स्थित्वा पुते ऽवरटोक्य । ) मत्यमस्मिन्नेव मरसपरस्तीरप 

यन्तवर्तिनि मभ्ज॒वञजुछिनि मविता निकुञ्न दमयन्ती । प्यामि यावते। 
( उप्तरननेव तलमत्रठोश्य सनिश्वयम् । ) अत्रेव मा। यतः | 

अम्द्ष्पृवमनिमग्रपराभेभागं 
त्य्छक्रमं विनिहिते पदमेतदत्र | 

म््टम्पणाटमिदयग्राकटयिकाऽपा 
वेषोऽपि हन्त ¦ पतितः क्रिर कर्णपूरः ॥२॥ 

| उपय निपुणमिवणयं । ] अये ! दृष्टा दमयन्ती । याकिटात्र रागानल ना 
नपटद्टमिव मू्तिमत्किसटयाम्तरणमपिद्ायाना रिरिरोपनारनिगनाम्यां 
ट्दयाद्दयाभ्यामिव सखीभ्यां किमप्यापरिरृत्य एच्छयमाना ऽप्यवने 
व केवलमाचेष्टते । तदहमत्रत्यवञ्जुलगृल्मान्तरितएव ताक्दामां विस्वम्भा 
लपाञ्छरृणोमि | ( यथोक्तं कृततरवहितन्तिषति । ) 

(ततः प्ररिरति यरथानिर्दि्टा सह सखाभ्यां दमयन्ती ।} 

दमयन्ती -- ( सेदवैकषग्यभिशवषय । ) हद्दी ! हद्धी ! ( ्फग्छ्य केन । ` 

सख्यो --- [क] हला दमयन्ति पुच्छन्तीणं वि महीणं ण कहि ११ 
म मन्दावस्ष सम्भवकाुणं। णवर प्पमूरमि दवदहणदाहिदाविभ खदा । 
दमयन्ती -- [ख] हला लवंगिए ! हटा के्िणि ! मदाविणिवि कि 
मे बाह उणो । किणो तुषहे ण मृणा । संदावहारिणीओ ख परह भ । 
लबङ्किका - - [ग}अजाणिअवेअ अणुजोडउजई । ( भपवावं स्मे ।, 

[क } सलि दमयन्ति | पृच्छनयोरपि सख्यो कथयसीषदप्यम्य सन्तापस्य सम्भवा 
रण । केवलं प्शृ्यीस दवद €नदाहितेव लता । 
[ श ) पि ठवगिके ¦ सांखकेसिनि | सन्तापिनी पनरपि ङिम्मां कषिये। कि गुप न 
जनीषः ! सन्तापहारिण्वः क्षतु श्वः । 

न] मकु । 



हितीयांकः। ११ 

कंशिनी -- [घ] कुदो पहुदि ईरिसी पि सेवुत्ता। णे तुभं पुव मन्व वि 
भग्ाणं अविं अणवहिथ्यं ्मथ्येज्न । कण्ण एदं एअरिहि । 

नायकः - - (निवैणयं सविषादम् । ) हन्त ! एरां कोटिमारूदेयमनंगस्य। 

तथाहि । फृत्कारिणी बहुलनाप्पन्नलञ्मनदक्षी 
भूयोविवर्विततन्स्मुकशा मिताच । 

मेयं कयप्यप्रद्टदो दधती विकारं 

हाहन्त ! शप्यति च रोषयते च ग्राय्याम् ॥३॥ 

दमयन्ती -- [ड) ह्यामा र कष्पध । मारीणदा ख॒ मं तह तुष्डीणएट्। 

पच्यो- च) हया दमभति! कि अदात तरि अवत्तवमि। 
नागरक: - -{ सहनतिपादं सटरुनुकरानर्वद मविश्म्भमरम्म सतैप्रयावज्ञम्। ) 

मुभग दुभेग पाम्यमि सांप्रतं 
श्रवणदिप्सितमव्र पुथाविषप् । 

यदियमात्ममखीवरावर्निनी 

वरिवरृणते विरह रकारणम् ॥ ४॥ 

दूमयन्ती -. {क| हा, मह पमं अगमेदावावणो अण कुणिज्नउ। 
नं टगर जह । (मरेमाञ्चम् । परवारधन पुष्पजायनादृ्याय । सत्रिक्षास्मितम् । ) 

। न ) ह्म, मह किर एषि । 
मिउख्यणवहणसरिषो पिपिरा सस्वेगदिण्णरामचो 

नख्ओ त्ति जइ नो तो रमेण हिअअज्नरं अ अहिहीज्न ॥ 4॥ 
[ घ ] कृतः परशि ददसि संङृत्ता। नन् ववपूरं सतैमप्यस्माकेमव्रिरम्बमनविष्थञ्च 
पमथयेथाः । किन्नु सत्वेतदे ताह । 
[ॐ] मा स्म कुप्यम् । शालीनता मां तथा तृष्णीकयते । 
[ च ] सखि दमयन्ति ] किमावाभ्यामप्यपत्रपसे। 
[ छ] छलि | मम प्रथममगतापापनोदन क्रियतां । परमस्मि वधि ।तत्किरयथा। 
[ ज] कथि, मप क्टिदानीं । | 

मृदुलक्तनवहनतषकः सिक्षिरस्सवेगदलरोमाञ्चः 1 
नरद (क ) हति जयति क्सः रतेन हदयऽवरज्वामिभके ४ 



८. कटिविधुनन् म । 

लवङ्गिका -- [अ] अज्ज हदा केपिणि , पं अज्ज करि्णादं मे तात 
कारणे। जणं अण्णावदेमादु कहेदृ इमि आ नटोधि । नदा आहिदमदेसा 
रायहमो कि वि महि बोहिदतेत | ( दयात । वचनमाक्षिप्य । ) 

के प्विनी -- [ज] हन च्वेगिए , स्च तदा पदि जेव्व पा एसभव 
ध्था सवरत्ता | मिराहणिञ्ना एत्र मे मणोरह | (रमत ग्क्त 

नायकः -- ( कवालम्नय | ) श्रतमसिरं सनन्त मन्दुभाम्यन। 

मियमिह मम वचनादनरज्यःकएनयु) 

काम(हिदुनिवःः मसखवणस्याभ्तिकन यः मः ॥६॥ 
दमयन्ती - सटजाःस्मतमयोपुग्वी कणन तस्य वन्ती नकषा तिनि 

सन्या. - 2) नहमोतव्रिञम्मवञणंविकर्मणिम मवरं म मिम्मर 

नदा वे पिदा म मणारह। 
दमयन्ती --- (त्य ल्थितये म्यगनप। ) {द तह हमगभमदरमपमण 

मागएमी पि नृष्टी निट पपार । 1 णद मंदमादणीण मम् एल 

प्पआणं | ८ दीमुषम् निशवनिति। , 
कथिनी --- [रहा गा णिमहमात्रि विग्टम्माटो वम वर्धिन् | 
लह्िका -- {ट} मह विनह ण्व पदिद तहनट् वाभतरणत्रिण 
जावटकिंणातण दाणि। 
द ययन्ती -- ण) मचे एमोकरापि स्रम्मामणप्पभागे पिभमरहीणं 

मह फेरअम्म माणमम्प | अण्णह् कहण्णु एप | । अश्न कमिति, 
| स | भायि ससि केिनि नन्वश्चवि तम स्यास्तपर वाणं गोनदन्यापदशा्कथयनधर 

नटति । ग्रत आहूलसरदेक्षाग रहम क्रिर्माप सखाभाधिनवान् । 

[ र ] पलि टर्वोगके सयं ततःप्रगरयेवपेतदयस्था सेग्रत्ता। शपनीयएवाल्यामनोगथः 1 

टः, यि सत्रिदमं क्चनमपिवहमत्य स्वगवरमागमिष्यति ततएवसिद्धोऽस्यामनोरथः । 

ठ तथा हंसरात्सन्देशचप्रपणस्सरत्पिः कि तृष्णीं तिष्टति । नन्न्र मन्दमागिन्यामा 
ग्थमेव प्रमाणम् । 
, ड ¡ सखि, सतिवयेशोऽपि रिरदोन्मादितए वर्तिता । 
¦ ह ¦ ममापि तथैव प्रतिभाति । तथायदि व्याजाम्तेरणपिपि नन्वापतेत् नस्थानमिदानी। 
. फ ¦ सत्यप्कोऽप्याशवासनप्रकारःप्रियसखीनाम्मदवश्य मानसस्य । अथवाकथन्येत् । 



२ दितीयोकः। १९ 

नायकं : -- (स्षम्। ) सलयमेवाहतुः स्यो (सनिवैदम्। ) मन्दमाभ्यः 
परमदारणोऽस्ि। यदापतितस्यापि पागिग्रहणमतु परेतर नोपरो षनमि 

ल्ाभाणक्रोमय्येव यथाभतामयासीत्। अल्मनुदोच्य दे बदुधिरुसितानि । 

सदेङहारिणः समयवरिलम्बनमप्यसाम्मतम् । तदयावहु पसपीम्येवमेवभेरमी। 
यत्रेदं सरसप्मीरितानि वक्तु 

श्रोतुश्च भरसभमधत्त के तुकम्मे। 
तत्ताटङ् मम हतमानसन्नु तुष्णीं 

भन्याथे स्वयमनुमन्यतेऽभिधातुप् ॥ ७ ॥ 

भवतु यथाव प्रयतिप्ये । अथ मगान् मूषर नावल्छमणएव प्रमाणम् 
 सहनोपदय कुपपर्ञताटयतनेव ्वेदतरेपध् निकूप्य । किमपिहंत । पापमाविष्क 

सानि दग्वम्मनः। तदेनतसणिधानिन निरुध्य परमहं गन्तासि पतिवरामनु। 
, गपितिरुध्य । प्रणिधानेन मनोनिमेधन्नाटितकेन परिक्रामन् दमयन्तीं विटोकंय स्वगतं ) 

ननु तिरस्करिणीविद्यान्तहितमियमपि मान्रज्ञातुमटम् । तदटमनया त्रिय 

मगवीननानुमृताया भवि पुरतः । तत्मकदामत्र परिक्रामानि। 
दमयन्ती ` ` [न] जडइसो षि आअदो तदो। 
नायक : : - - { अनैःतिरल्करिणी मपायति । )} 

‹ सवाः --- त्रिलोक्य किञिदिव संश्रान्ताः। ) 

सर्वाः -- (सविस्मयम् । } 

[थ ]एदं पाद जुं रोरुहजुरकुट्टा भसोहावहं । 

खवागेका ---- (सकुतुक ) 
[द] एद सारदवारिवाहसभव्च्छां दुउलमुञं। 

दमयन्ती -- (सानुरागम् ¦ ) 

[घ] एदं अ प्पहमाणपस्थिवसिरीरीखाधराहं उरं । 

[त] यदि सोप्यागतत्ततः। 
[थ ] एतत् फदगुगं सरोरुहयुगीकुकञ्लोभात्हं 
[द ] एतच्छरदवारिवाहशकलच्छायं कूलां शुकम् । 
(ष] एतच प्रथमानपाधिवभीलीरागृहाममुरः 



१४ कटिविधूननप्। 

केश्षिनी ---- (सौरम् ।) | 
[न]एदं पत्रणपतव्वरी्तरित उण्नाप्रणाहम्बुहम् ॥ <॥ 

दमयन्ती -- (खग्तम्,) [प] अद्यो | रुवम् ।अञ्चो ! खण्णम्। भि गो 
एमो वरप्न्तो | ङिण्णु सरम मङअप्र्मीते। आदु संकप्यनो गो इमे । 
नायकः --[ शरिलिक्य । सधं ।दमयन्तीपदिरय । | 

दूलयेऽस्मिदिक्पतीनामेषनृपालस्य कप्यचित्मुनुः | 
मन्तप्रतिसीरिकया देवि दुरीकषननिवोष मां प्रथमम् ॥९॥ 

दूमयन्ती--[सगतम्। ] [फ ] किणो रेरिमा विराअकमारा महि भर 
प्रकारम् ।सश्रठतारेचनम्। सखी जनमीक्षने । ] [ मगागवम् मप्र्रयम् । | 

सर्या- [ब] महाभाभ,णण आसणं अणुगेण्टदु महामाभो ।केद्भ। 
नायक :-- अलमवहेडनेन। कोमो महाभागः । दृनम्यवाऽप्मनमगार।। 
दमयन्ती -- [ संस्छृतमाश्निय सववव्रदम्भम । ` 

आर्थ केतेरिक्पतयः। किममिरूय दृत्यमप्याय्म्य 
नायकः -- सन्देशाहरणेनैव दृत्यम् | वच्मि फे त दिपतयट्{ | 

अन्ति प्रशस्तविमवम्पूरचक्रव्ती 

देवस्तरिवरिष्टपमुनामपि देहमाजाप्। 
कताऽपि यः खलु श॒तन्य महाध्वगणाम 

वामायते म मत्वेति महानुभावः॥ { ०॥ 
ङ्च | उद्यानमस्ति शि नन्दनमदितीयम् 

क्री डासस्चि सुभगा पुरनिश्नगेव । 
यानं विमानमविरूढमनोनुयानम् 

सौधोऽपि निप्मतिनि्धिननु वैनयन्तः ॥ ११॥ 

न] एतत् पाणरावर्मशसदशमूणासनायम्मुखम् । 
[प्र अहेष्पं ) अहौरावष्यम्। किंमेषव्सन्तः । नु सकूपोमलयममीरः। अथवा म॑क 

ल्प जेष्छांमएषः । 

[ ए] क्रिमीरकाभपि रजकुमारमहीते ) 
[ १ फामाग , नन्तेनदातनमनुगृण्डातु पयममः । कथयतु च । 



हिती्योकः। १९ 

अपि च । गाव" कामदुषास्तथा ऽस्य नगरेह्यदेमा ऽपि वृक्षाअपि 
तरलयोक्यप्रथमानरूपविभवाः शारामुजिष्याअपि । 

हस्त्यश्वं तदयोनिनं प्ररतितश्चेतोहरांधिक्रमम् 
मुज्जेस्ताममरावतीं पुनरिमां वजञ्छेन्नटभ्वीञ्जनः ॥ १२॥ 

देमयन्ती-- आथे अलमलमतिमात्रवामितया । 
जानान्यपविचारदृ रचरितः श्रीमान्त्सदस्ेक्षणः 

वृत्रध्वंमर- १ ोरनिमिषः स्प्सरस्तीवरः । 
म्थाने अप्य निराश्रये नभपि तत्छृत्लञ्च संकल्पनम् 

स्यादन्यो यरि तत्पदे रातमखः कराये चास्य श्रियः ॥ १६॥ 
सख्यो -- (सातन्रम्। ` [भ] कट्विसिदहृअविको वि ओहारज ` 
स्ाः--- ( सासशिगःमम् टसम । .) 

नायकः ---- [स्यम ` नूनमत्रनानुरज्यति नामे यमन्यमप्यवेदयामि। 
 प्रवाश्। ] देवि ,आस्तामगं | अन्ये वा श्रृणु । 

धरमश्वराचरचरित्रविचारथित्रीं 
विश्रदूरं विनयते दिरि दक्षिणस्याम् । 

प्रातं सभाममिकतां धुरि यस्य स्व 
राजषयम्मुचरितानि ममाचरन्ति ॥ १४॥ 

दमयन्ती ---- [ सोद्धसितं । सक्षम ।] विहन् , वक्तृरीलेव वाच्यानामप्यु 
त्कषैः। तद्यथा 

जाने तश्च परतरा जमनिदं योनारकस्थामुम- 
दीनस्वानविपश्चिकाकलरवश्रावमृष्टश्रवाः। 

तन्दण्डं तमुदारपादामपितन्देहश्च यस्यिते 
तद्यानम्महिषश्च वीक्ष्य मनसाप्यत्र प्रजामिभ्यति ॥ १ ५॥ 

सस्र --- [ सकम्पसाध्वसम् । ] [म ] हटा दमअन्ति, दण्डहरवावाहरद् 
महामाओ। 
[भ ] कराप्यद् इथितामपि कोप्यपहेत्। ` 
[म , सखि दमयन्ति , दण्डधर व्याहरति महामानं 



९९ करिविधूननम् । 

नायकः ---- देवि, चे दित्थमपरमपि श्रणु । तथाहि । 
जानास्यथ रप्ताधीशं तिची भचेतपम् । 
यलपादाद्रेदरष्ियैतःकृत्लर्वरा परा ॥ १६॥ 

दमयन्ती -- [ सरिरकम्पम्  ] प्रायशो महतएव व्याहरति महाभागः। 
तथाहि । वेदाहमेषहि निरामयतोदयाय 

मूयस्ममवितगिरीशपदानडात्मा। 
करोधास्तृतस्फटमयानकमोगिपा्ान् 

स्व पिऽपि हस्तगतमेव बिभति योऽपौ ॥ १७॥ 
सरख्यो ---- [य] णं अप्पप्तारावेअ सिविणणएवि सथ्यहथ्था दीमनिि । 
नायक : -- देविःनचेदनिमिषेप्वनुरञ्यमि मनुप्यधमाणमपि श्रृणु । 

यस्रयवकस्य मृहुदाप्तनिधिप्रकाण्डः 
मस्तारिचैत्ररथविम्तृतकुञ्जदटः। 

यस्यास्ति मानप्रमितीव सरः प्रसन्न 
अच्छोदमिल्यपि परं त्रिजगहुरापम् ॥ १८॥ 

दमयन्ती -- [ सरिरकम्पम् । ] साघु भा महाभाग माभू 
वेद्धि प्रकाममयमेव पिद्ाचराजः 

गन्धवेपत्तननिदरितरानमे।तिः। 
रकषक्निधीनरिमयेन मनुप्यधमा 

ऽप्यस्वप्र्व नरयानचरः कुबेर. ॥ १९॥ 
सख्यो -- [र] महाभाअ, ओसिदा सु दिप्पाटकहा। अधकरा मदमा। 
नायकः; -- (स्वगतम् । सचिन्तम्। ] आ; किमधुना मया विधयम् । 

नन्वाभिगतमस्याहृदयम् । ्ाक्षिण्यस्सन्तु सवे श्र देवता: । 
क्षिया; कर्मपा्िन्ननिर सहसुदूर्नागृहीन्दोऽवदध्या 

ब्देऽहं रोदसी षा ्रणतिरियमपाश्चित जानासि सभम् । 
न्ध्य देव्यौ नमोवामहरपि सनि षय भां देतु धर्मो 

[व] ज्त्ववतरव स्कीभ्पि श्बरहताष्यने। `` ` ̀  
[र] श्रममाग , अवतिता सलुदिक्पालक्रथा । भ कस्तन्रेशः। 



दितीरयोकः। ` १७ 

यद्वेको लोकपरेर्वथमयं शंमनेोवेद निष्कल्मषम्माम् ॥२०॥ 
किश्च। हन्तोपक्रमएव स॒चितमनाश्भेयं कठोरेकिभिः 

सन्देशश्च कथं वदान्यभिगतं ह्येव यत्तत्फल्म् । 
 जोषश्ेदहमाश्रयेय च दिशाधीशानतस्ते पुनः 
मन्देशाकथनादहृ मनसो भूयो नियोक्ष्यनि माम् ॥२१॥ 

[ चिन्तात्नाटयति। ] 

दमयन्ती -- [स्वगनम ।सक्रिक॑म्। ] [ल] क विष्वणादो प्पहुदि 
प्पवा मसण्णिहि भो वरिअप्पईभो फुरफुरा भ महमणं । एमोविहेममंमि अ 
मअनकलछाणगग्वणो दीमई् । मह अ मणं अण्णदो णमणंति लएज्ज । ता 

एमोण्त्व मो ममे मणप्पिओ । [ मविमशम्। ] सच्चसंधो सु सो । तापराति 
अण्ण ण कहेन्न | ताहोदु । पुच्छस्य दाव णे णे प्रहीमुहेण 
{ शयनादृत्याय ।मलीपररिसरमुपमान्यत । प्रकाशम् ' } कथ्यतां सन्देश श्च । 

नायकः ` कथयामि श्रयतां । तत्किल यथा 
दिक्पाटावयमार्थनो दिविषदामामिन साधारणी 

मधाविन्यतिमात्रमत्र विग्र खश्रयपे भूयसे । 
श्रा परप्यमुखात्सविम्नरकथं सर्वान् गुणान्न परान् 

टृच्छा यत्र वान्ति तं वृणु चतुप्वम्मासु चन्द्रानने ॥२२॥ 
दमयन्ती -- [ सातक्षम् । व्रिहसन्तीं । ] (व] हटा, अधसुणाप 

[नाव्यनकरिना र्ण तिञ्चिदिव कथयित्वा । प्तोकमन्तरमप्ह्य । ] 

ङिम्महाभागोऽप्यमीषामक्षिगततामयापरीत्। 
नायकं : -- [ स्वगतम् । ] न केव॑लम् तेषिय मननुरक्ता किश्च तानवहं 
इते) हन्त धेयमवबलानामपि। [ प्रकारम् । ] देवि,किन्तदसिगाचरतया । 

(ल ] किमस्य वीक्षनातति परवातलनिषितव प्रदीपः दुरपुरायति मम नः । एषोऽपि 
दंसरेसितस्लकम्यानरक्षणो इस्यते ।मम च मनोऽन्यतो न मनागपि गिता, तदेष 
एव सोस्वादे म्नःपरियः 'सत्यत्न्धः खदु ठ "= णोऽप्यन्दथान कथयेत् (तद्कवठे । प्रका 
मि ताशैनं नमु सलीगुदेन । ` 
[ब सलि, भव शयुः 



१८ कलिविभरनमम्। 

तेत्र महात्मानौ दरोनमत्रेण दोषाति तनित देहिनाम् । अथ क्रिमिभी 
रोमन्यमन्त्रैः । उच्यतां यदिदं मियश्चत्रेति । 
दमयन्ती --- अथर्ं कथनीयमपि । उच्यन। 
केशिनी -- [क] महाभाअ कहैदु कोणाम देमा तह देःवचरणणह 
मञहनोण्हाहिपित्तथरणिदशो । कं उणदेत्रेण पुत्तिणा पिभगे । काओ 
उण जणराभौ चंदराअवामिमरिच्छदं उच्छति देत्वमुहनदकरिरणकंर 
टीकर भाणंदाओ । कुदे देन्वम्म तण किमा मोणमाण अत्रि मणं 
अणृगेण्टदु कहणण णो मत्र्म। 
नायङ्घः --- (स्वगतप् । मविमरप् । , कर्थश्चिदिमाम्ितमव प्रिशदवितं 

यतनन। जि करवाणि । यतः । 
मरयक्तिरदरुतममन्धरमत्र देयां 

मन्देशहतुरुचिता न पिरम्कियाऽम्याः। 
अर्थोहतोयदनुयोगमनृत्तराणि 

यद्रा क्गिमप्यमभिगदेयमहो मृषादया ॥२२॥ 
तहदामि यथायमेव मग्यन्तरंण । [ प्रकाशम्। ] भद्रे, अप्रकृतं एच्छरपि | 
तथाऽपि दृतस्वभावेन वस्म । 

जन्मक्षोणी निषधाः जनतामम तहदामतेऽमस्याः । 
नरएवास्मि मुतोऽपिच राज्ञः कस्याऽपि वीरमेनम्य ॥२४॥ 

दमयन्ती -- (स्वगतं सहम् । ) [ष] अह्य ! ण्णाद् मे केभच्वम् | किणो 
एमो देव्वदु्चे वई । अत्रिणाम दमो भआमो। भविअ हंसराभसम्म वअ 
णाः वि विमोअणकारणादु गई आई। आदु चिरादु समाअमप्परंभ्नाउण 
गिभिण्णो णु संवुत्तो। आहोस्सि मह हिअअं परिर्ववु वेभण्व्वं मणः । 

[ श | महाभय , कथयतु को नाप्र देशस्तथा रेक्चएणनन्नमयूखन्यो त्स्वसि 9 
तलः। कौ पेतेन पृिणौ पितत {। काः पुल जेनताअन्दलोकवासिसाच्छाकनत् 
देवपुलवन्दरक्िटणकन्दटीकन्दरितानन्दाः ।दुतेरिवप्य तनुः कृश रोणकषोनककः किलो व 
नम् । अनुगृष्ातु कथनेन नस्सवस्य । गा 
[ष] अहे ! तमस्य केतम् िमे९ दर्यदेब्दय वर्ते! भ | शपि 



दवितीयौकः । १९ 

ण एमो पचचमन्धो त्ति सुप्ब। ता सम्बह सो विरतो वेअ। हला किण्णो गेण 
पर्खणेण। णंण्गादा पे मअल वि प्पउत्ती। 
नायक्रः-- तनिमा वपुषि शोणिमाचद्दयात्ममृशापनव्यप्तनजागरतः, 
लर्वेगिका [म] हला, नहचिन्तिदं महाराओ णर एव्व । 
केशिनी -- [ स्मितम्! अदल्याहि इमिणा परुसवण्णोदि एणं 
ण मव णाअओ णिमहाणं आदु सव्वहोभ्मो मव्ंसहाए णर । 
नायकः -- | रने: । सवैलक्ष्यम् । ] अथक्रिं | अथ किमनेन | | 

सर्वाः -- [ उत्ाय। मभक्तिगरभयम्। ] [क ]णै महाराअ मवप्पउाततिसवं 

णाद भवं अरुहदि अरुहणं अग्टाणं । ता अलकरेदु एदं पद्छवसइअ ॥ 
[ दमयन्तीमन् शग्यान्द्रयरति। ] 

लवगिका -- [क्ष) कुरो एव वक्रो मगो महाराआणंवि। 
दमयन्ती --- सन्यन्तीता मृत्वा । सलजा्मितम्। सानुरागं पदयन्ती। सचिन्तं । 

ज्ञ] करं मणिम्मड् वा । मुणामि दाव मुहाणित्िपेम मे बणं। 
नायकः -- [ स्वगतम् । | करिमिदमापतितम्मे विवाहयात्रायां वीरवता 

लवशडवे टृ यकृते भूणैपरिपारी । तथाहि । 
ज्ञातो ऽस्म्यहं म्थितिरपि प्रमदावने मे 

दू त्यन्िगीश्वरततेमयि रज्यतीयम् । 
रूस किमप्यमिदधाति छवगिकासा 

ऽप्येवे प्रवाठशयनीमन् केशिनी च ॥२५॥ 

हेपराजस्य वचनान्यपि विमोचनकरारणाद्रदितानि । अथवा चिरत्सपागमप्रक्रार ध्याववां 

निविण्णोनु संत्तः। अहोस्तिन्मम हृदयकं परीक्षितुमेेवे भणति । नन्वेष सत्यसन्धदति 

्रते। तत्समैधा सवरिरक्तएव । सखि क्रिमनेन सरपनेन। नन त्राताश्य सक्रखाऽपिप्रवृत्तिः। 
(स | सचि , यधा चिन्तितम्महाराजो नरएव । 
| ह] अरमतेनपङपवणोदेतेन ननुमवान्रायकरोनिषधानामथवासभोमस्समैतहायानष 
ॐ [ननुमहाराज मवत्यततिभ्रवणात् मवानहैयहेमामस्माकर् । तहलकरोतवेतत् ( तौ | 

पक्वरयितम् [ता | 
[ष ] ङुत् एवे वक्रो मागो महाराजानामपि। 
[इ | हिम्मनिष्डति तर शणोमि तादत्मुधानिषिकेषमस्व कवनम्) 



२१ केडिविपूननम् । 

तत्कागातिरपसरणादन्यतः। [ प्रकाशम्। ] आसतां भवत्यएव । किन्दूतेप्य 
समाचारः [ दमयन्तीपुदिश्य । सत्वरम् । ] मवति, वतां कःपरतिसन्देशस्मन्द 
दाममिमेषितवताम् । अनुचितमभिज्ञानामसूर्षणममृतान्धसाम् । 
हमयन्ती -- [ स्म् । सलीमवलोक्यन्यव । ] [अ] ह, मणाध। 

पदिमंदेमो अ प्पणाअपुव्वी प्पच्चाएसो विअ त्ति । 
केशिनी -- [सस्मितम् ] [आ] किणो दमअन्तीवअणं मुणिअवेअ 
तुवरेइ विअ महाराओ । णं अमभ्मणुण्णा ण दिण्णा । 
नायकः - ~ किमितोऽप्यत्रमे । [ रमन्तौ मदिर्य भवति प्रणामः । 

साधयामि तावन् । [परस्थितः । | 
दमयन्ती --- [मनिशवासं । ममम्भ्रमम् । स्वगतम् । ] [ इ ] करिणो रण्मिोमः 

सामो हूविज्ज। प दुरहिअमप्पेमवटृणा द हदप्प आ । 
काग |क्रं उण रद्रिणा जीविदेण इमान्म परिघृणिभ प्पेम प्यभलि् । 

| मास सव्व्यावीक्षते । ] 

केशिनी --- [ महमोत्माय । निद्र द्रागुाषःय । } [ ई | अगदी दन्धणुण्णा 

महीएप्पटरिदो महारा ओ। आपृच्छमु णं। आदु नामं दाव नाक्दामा चिद | 

दपयन्ती -- ( स्वगतम् ) [उ] अविणाम णिगमणेत्रिअ णाद़भन्ता 

उण परिरूवाकमेण आ अभिञ्जा । ( सातं सामुगगम् स्तिमिनमाश्नत । ) 

नायकः -- ` गतितिर्ध्य स्थित्वा स्त्गतम् । | भवतु निगस्करिण्येताननदमे 

[ प्रकाशम् । ]महिे, मास्म भां रोत्तप् । श्रुते हि मन्देशे ्राह्यमम्यनूज्ना 
वचनम् । तद्यथेच्छमेषगच्छेयमव । 
हुमयन्ती --[ सलज्जासम्परमभय फश्णमलपूमवकरिरन्ती साम सखी यनि । | 

[अ ] सख्या . भणत प्रतिसन्देशचच प्रणामपूवैः प्रदिशति । 
[आ ¦ किन्दमयन्तीवचनं श्रतवैव तवरतदव महाराजः । नन्वभ्यनृहञा न श्त । 
[ इ ;. ज्रमीदक्तोमयि सकामोमतेत् ।धिक् दुरथिगमपरमव्धनोदग्धदर्पकः । कागतिः। 
किं पुनेतेन जीतितिन स्मिन् परिभूय परम प्रचलिते । 
[ ईं | कथमदृहीताभ्यनुहस्सद्याः प्रस्थितोमहाराजः। आधृष्छल्वैनाप । अधना जोषन्त 
बयाप्ररोषन्तिष । 

| ड ] भपिनाम निममनमिव नाटकन् पुगरपि पतैषा्मेननन्ता । 



हितीर्योकः। २१. 

करषिनी -- [उ] महाराभ, लज्जे णो प्पिअसही । ता एपेव्वभाणि 
ममं दावि मे पुदमप्पणभप्यत्थणावअणम् मुणिअ अ एदं देवो प्पमाणम्। 
नह। अत्ताणं मदेम किसर अदं अ मं अ वेरो | 

अत्तत्तिहरणणिउणो कुणड उरीकरणमादु से हरणम् ॥२६॥ 
नायक; - ( स्वगतम . हन्त! प्रक्रान्ता-प्रणयगिर ;। तदत्र क्षणमपिन 
म्थातठ्यम् । प्रम } मद्राः ,पतिवराणां मियोवरणमनुचितमाहुः । वित्त 
मामधुना वतेमानममरमन्देरो ।तदनत्र भगवती भवितव्यतैव प्रमाणम् । 
[ स्वगाम् ] मन्वत्र साक्षिण्यस्मवादेवता- वच्मि यथावृत्तममराणाम्। 
। अन्तपातत्नाटयत्रेव निष्करान्लः। स्त्रीः --- वरिस्मयस्तम्भत्राटयन्ति | | 

सख्यौ -- (मलेदमम्भमम् )[ कर ] अह्यो ! अन्तरुहिदोवेअ सो राएसी । 

दमयन्ती: - -(न्गतम् । ¦ [करु } हद्धी ' ददव्व,किएदं तुह इद आविल 
मिदं कहं ण पेष्विवम्पे उण वि णं। (प्रकाशम्) कागई पे मन्दभगाए | 
सख्या -- ट्या मा उत्तम्म।मे गमणावस्रत्ववहिदे अहिचिन्तयन्तीणं 
भह्याणे प्पदिहाट् अव्थि एतथ कावि प्पचपित्ति ।सो तुर् अणुरत्तो वेभ। 
दमयन्ती --- पत्वदामृहं सुमे तं समृहृअम्। किण्णणनत्व वो प्पज्चाप्ा। 

(नेपप्य ) अये हृदमिदं म्वुदारिकोयानम्। तद्यावत् भविशामः। हैह ! 
सवी. ---- (निशम्य । सवितर्कम् ।) क्राणं उण दमो सष्णाहभणं विअ सदो । 

उ . महाराज, टनते खलु नः प्रियसखी । वेदेषैव भणिष्यामि तापस्या: प्रथमप्रणयप्रा 

ेनात्रचनम् ! प्रत्वायेतत् दैवःप्रमाणम् । यथा । 
भात्मान सन्देश कि सटगशयितश्च माञ्च पयन् । 
आतार्तिहरणनिपुणः करोतूरीकरणमथवाऽस्याहरणम् । 

ऋ ` अहो , भन्तहितएव सराजािः। 
¡ ऋ , हायि दुदव , विपेतक्तवन्द्रजाटविर तितम् । कथश दश्यामि पुनरप्येनम् । काग 
ति रस्यामन्दमाग्याग्राः । 
[इ] साक्ष , मोसाम्य। अस्य गमनावसरयव्यवहुतप्रभििन्तयन्त्योरादयो; पर्त भाद्यसत 
शरकाऽपि प्रत्दकेति । उवय्यनुरक्तएव । 

| ए] सवेतोगुख स्वस्य तत्समुदितम्। किमरनेनैव बरं प्रयश्च । 
| ए) केषा पुनरयं साश्मविक्नाप्ि रः । 



२२ कटिविधरूननम्। 

[ ततः प्रिशन्ति सह शिपिक्रया सदैहेकारञ्च सान्नायिका : पुरुषा : । | 
पुरुषाः -- किम्महत्लपि कुञ्ैषु न रये मैदारिका अवशिष्टानि 
चद्धित्राणि पश्यामस्तावत् । ( विचिायत्राटयन्तएव लगपरि क्रामन्ति । 

रवङ्किका -- ( कुनिगमनम् नाटितक्रेन । विटोक्य । ससाभ्वसम् । } 

[क] हदय, पिविअ गेष्हिज सष्णाईआ वेअ आ अच्छन्ति। 
केदिनी -- [ख] हटा, कविविसंकेज्न। ता आमु णीमरण्ट णिउऽनघरा। 
दमयन्ती ~ (ममभयमम्भ्रमम । ) [ग] हव्या, नह जनघ्व। 

( उम, --प्रादाभ्यां पदवह्ययनानिनमद्य निगसनाटरविता । प्रराऽवन्याक्व् । हषम् । 

आमा अटप्यकलमा मिदमुत्तामरदु उच्छटहिनुआ। 
मिम्हाटिअकदण्डा मगटसिविभा उवेर् सावरणा ॥ २५ ॥ 

सर्वाः -- [षर) मच्वं एमा कलठाणसिविआ । 
पुरूषाः -- ( उपमय । रिदिकरामवताय । सप्रध्यम् । , मनृदारिकरि , आदिष्टाः 

स्मःमत्रा । मान्नायिकाः, साधयत । मन्निहितदिक्पाटारिमहावगः स्वयं 
वरः। तदचिरादानयत वरांगी वत्सामिति। श्रवाऽथ मृदारिकाप्माण। 
दमयन्ती -- (सवगम ) [ड ] तादोवि द्विप्पालन्तणं रूण मन्नात्ति 
पटिहाइ। णं मअर्ैवरंमि पह्बरा अहं विअ | ( प्रकाशम् ) हटा , माहेग् ; 

तुवि धिविभं आरोहष । 
सख्यो -- [च] मामा। अने चरणनारि णत्व सअवरमंडवं भआमाएगट। 

दमयन्ती -- (ंस्त्माधरय। ) सान्नायिकाः, समुपस्थाप्यतां रिविका। 

[क ] सल्यी शिषिकर गृहीत्वा साभाधिक्राएवागच्छन्ति । 
[ख ] सलि, क्रिमपि शक्रे । तदाद निस्सरामो निकर जगृहात् । 
[ग सख्यौ, तथैव । 

एषा अकरप्यकलज्षा सितमुक्तासरदुकुटवलमिगूता । 
 सिद्मालिकांकदष्डा मेगटशिविकोपैति सावरणा ॥ 

[ घ] कपयमेषा कल्याथरिविका । 
[ङ] तातो ऽपि दिक्ष्पाटतवे शा परान्तदति प्रतिति । नम् स्वयेचो पतिवरराहेव । 
तयी , साथयामः खाच रिभिकामारोहतम् । 
[च ] मामा । भावं चरणवां.नेव स््यकरमेण्डदभसादेवानः 



हितीर्योकः। २३ 

पुरुषाः -- यथाज्ञाम्तदारिकायाः। (सिभरकमुपस्थापयन्ति\ ) 
दमयन्ती -- [क] हला, गरि । अध पपुञई प्यआणे 
( भागोहणत्राय्यन्येव । ) हला, गच्छरष | सञत्रत्थमि दंसणीभ होध। 
सख्यो -- (सस्मितम्) अहे णु दंसणीआ सभेवरंमि । होड साहेग् । 

(निष्क्रान्ते) 

दमयन्ती--जावन्यतां नवनिकरा। (शिभरिकरांस्फन्धमागेप्य लनु परिक्रामति) 

( 7पथ््। ) सान्नायिकाः, ननु कन्यकरागरहं मापस्य काल्यायनीं परिगम्य 
परमाध्यचपरं सखयेवरमानयत वत्म्ाम् । 
पुरुषाः --- अहो अमायम्येवश्वरः। तद्यथारिष्टमनुतिष्ठामः। 
( म्वाक्मःत्रगलापूगोव्रिटाक्यसाशरवम्। )अये , नचि । 

माखद्धमविभूपणद्यतिलपद्वालातपमक्रमः 
तर श्चामरकृचकै श्च विततम्योत्त्ञाम्रचारक्रमः। 

रक्तम्थामकमान्धयरागरुनिरस्सन्दस्थकश्चित्षणं 
भ्त रानममानएषपुरतः खश्वानेषु स्थितिम् ॥२८॥ 

( ततः प्रविशति स्वयवमण्डपस्यः सहदिक्पारस्सहैव राजकरेनच नायकः । ) 

नायकः - - { स्वगतं । )कतिवात्ररानानः। किमियन्तोऽपिवर्ततेऽम्मदशे। 
पूषा: -- ~ तद्धयमन्यतोनयाम शिरिकां । ( रिव्कियासदैव निष्करताः ) 

नायक्रः -- ( स्वगतम् एचिन्तम्। } 

आपन्नन्नमुमक्षणे नच पुनः षठ प्रदोहार्तो 
नापि प्रा्त्रादयदररूपविभवे वातादिनोपद्रुत् । 

नाहादप्यनिपाति बाष्पबहुलच्तिष्पच्यमानांगक 
तत्ताटक्पतगायुते सति फठं रब्याऽत्र कोवा रती ॥२९॥ 

अपचि ॥ सेयम्भमेतेति सुनिश्ितेऽर् 
ऽप्याहकते हन्त मनः मादम् । 

(छ) शरी, मच्डामि । अथ पशुपतिःप्रमाणम्। सद्णौ , गच्छतम् । स्येकैरस्यहै 
दरेनीदे भ्छतम्+ ` 
(ज) आलु दशनीये सदं । मतु सभावः । 



२४ करिविप्रननम् । 

भ्रयिणं तिद्धिसणणएव दषं 
म्त्यहमुद्भावयिताननानाम् ॥ ३० 

करश्च | सन्देश्ाहरणं तथा निगदनं यक्तानुकम्पं रः 
सो निस्सरणश्च भीमकपुता निध्याय निध्यायतदे । 

वैराग्येण वरीष्यते किमितरं यद्वा पराम्मान्मभी 
आपयेतदशामनैहिकमृखलयक्तादरा स्थाम्यति ॥३१॥ 

दिगीशा 2 जनान्तिकम् । ) अथ गिधेयप । यनः। 

अनवघ्मनपराधं सोऽयमाज्ञामधीन्नः 

सद्शामिद ममुषिन्नेव भमी सरागा । 
इयति वरममाने कस्विषा तत्ममानः 

तदपि यतमानः स्याम दैव भमाणम् ॥६६॥ 
अथवा ॥ दूयन्तस्य सुदःश्रवश्च वचने दूरे दयायामना 

दुर्वारं धृतिमप्युदीक्ष्य निपुणं निध्याय याच्नाश्च नः । 
निषर्योत्कलिकांच नः प्रति सती किंवा मगमा भवत 

अन्यक्ष्पापगवेषणाहरमियं दिक्पाटपवेत्यसों ॥ ६३॥ 

किबहूना॥ अवटितवटनाघटितविघटनास्फुटपाटवायानिनियतिः । 
स्याम च यावद्रणं प्रायोमूय : प्रयत्रवान् मफ़लः ॥६६४॥ 

यद्रा । किमतिमात्रभिन्तया। कृतभमिकतथेव काथमतिमन्धानमम्याः । 

यतः ॥ हद्रयमिदमपास्ते खामिषतवेन यक्तं 

यदियमपि नटेकायत्तचित्तेति सिद्धम् । 
नरतनुकटया तहश्चयतां पुण्डरीको 

ऽप्यपिहितमूृगचमा सूपसपीदि मृग्याः ॥२९॥ 
तथाऽपि यदि नल्मधिगन्ता दमयन्ती परन्तरौमीम्यनत्नः। 
नायकः -- ( स्वमते सीतयुक्यम्। ) किश्चिरायति मन्पानपवितक॑दोङा- 
शखरा बाडा ( नेपथ्ये -- वादित्र्वनि प्रंबरगीतिश्च। ) 

नायकः -- (निशम्य) अये, जगता नश्रिसचकोरथन्द्रिका । 
(याद्वत परयैव । ) 



# दितीर्योकः.।  ‰५ 

परन्तमोतमुक्ताफलसरविसरां कषोमिनी क्षीरगेरां 
दाम्यामध्याम्य काश्चिन्ननु शमरितरिकामाविरस्ि प्रिया मे। 

मचवेतरशातनैकव्यसगिनमदयं सान्वयन्ती समेषु ` 
प्रयायानरीह साक्षाद्रतिरिि करणां भिभ्रती खरीलभावात् ॥३६॥ 

( तन, प्रविशति वमुदैवाव्रलम्ब्यमानशिककरा दमयन्ती । ). 

दमयन्ती --- (मविन्तम् लगतम्। ) [ञ्ञ] किं अतिक्वन्तेसुवि बहुषु रा 
एमु ण अइ मह मणप्पिओ । करि एमो अआमदाए वभ गिभणञः 

गदो । आदर आअदो वेज अपृफहआदुदाए विअ ृ वन्तरिदो होदि । 
मह।म्मि अत्थिण एत्य एत्र कोडिम्मि स्खिदिवाट्टेहाए । होदु पे- 

ष्वव दाव | नइ मो मव्वह ण दीमई म्पमअंवरमण्डवम्मिःअद्धा मिज 

रपिसवादनना हापरिल्मं । ( प्रकाशम्। ) अञ्ज वसुदेव इदो वि केत्तिओ रा- 
भाणो ह।।4 | 

वरसदेवः -- किमद्य निर्ृत्तमू । इतणव किल सर्वेऽपि सारभूतास्स्व- 
महाभरतः। 
दमयन्ती -- [न होदु , आप्र अदिप अहिला वि महीवदईणो । 
वसदेवः ` पान्नायिकास्वरितन्ताव् । 

(म्ता मन्तग्णया पदान्तरे सिचा । तर्जन्या निर्दिशन् । सगौरवम् । ) 

वत्मर, प्श्य । एषखटु | 
यपामन्वयमन्वयात्सतनयः पाक्नात्छनानिरििवो 

गरेषामस्त्यमिधानतोऽपि मधुरेदुक्ता पुरी पावनी । 
 यप्वद्यापि निरीक्ष्यते पुरभिदो रीराभरप्राभवं 
पाण्डयानाभयमीरशिता पशु पतेः पौत्रः पवित्रः खयम् ॥ ३७॥ 

च (किमतिकरते्वपि बहुषु ाजसु न रगति मम मनःपरियः। किमषोऽकमत्व निज 
नगरं मतः १ अथवा , आगतए व अस्पृहयालुतयैव शूपातरितोभवति । आहस्विदक्षि 
तरव कोट्यां क्षितिपाटलेखायाः एमवतु , दक्ष्यामितावत् । यदि स सवधा न शते ख 

यकमण भेष परि्ाजिका मिष्यमि। आवे चतुरेव, एतोऽपिनिेतो 
भव॑ति १. 

| 



९४ करिविध्रूननम् । 

दमयन्ती -- (नवषं खगतम् । ) [ट] एमो प । 
-मुवण्णगोरं णहविबलचिञं 

पुवं हत्थतहेण गेष्म । 
रो्मचिदो णं छ्डिअं उणो उणो 

णिमीचिए ण्णस्दि णं विगोअणे ॥ ६८॥ 
(प्रकारम् । )महाप्यहाम खसोतामेप्यणाञ | जण्ण दाव । 

( श्रमन्तया चोदयति । ) 

वरमुदेवः -- वादं (अन्यतीगन्वा । सवहमापभ। , व्य् .पर्प परवरं | 

अय दि। 
मरुद्रधाऽमरावनीमिपोचमन्महाम्वनं 

दधाति गभैमंत्तिकां परत्र चरभृषानिः । 

यतोऽप्रिगन्तुमुत्तमां नृपालनीतिचानुगी 
मृपासने दिवोकमोऽ प्युपात्तपौरकंनवाः | ६२.॥ 

दमयन्ती -- ( रिटोक्य स्वगतम् । ) | ठ | टमाटर । 

दिद्ृण दिद उरत्थाणिग्वः 
हिवन्तं पटिच्छंदवरं मह | 

णित्तेणजव्वत्तणकरेरचित्त 
्रिम्माणअतो व्व पुटोवहमो ॥४०॥ 

| र एष्रखलु 

सुवणेगरं नखान 
मुवतुठ हस्ततलेन गृहात्वा । 

रोमाचित एनष्ठिकरुचं पुनःपुन- 
निमीलिते न्यस्यति ननु विलोचन ५ 

महाप्रभावः खठु सः नदस्य प्रणामः , अन्यतस्ताकिन 
| ठ] अरं शिर 

` दषा ीरःस्थनिष्- 

क्षिपं प्रतिच्छन्दवरं ममैव 
नत्रषात्मीययित 

विश्रफययश्निव परयतययम् 8 



दवितीर्योकः । 

(प्रकारम् ~ प्राग्दास्वयति । ) 

बमुदेव; --- ( अन्यतः परिक्रम्य । निदिशन् । ) वत्से }वीक्ष्यतामयमयं । 

काञ्चीति मथिते पुरेऽस्य वपति: कंपामरुच्छीतछे 
गोरीम्तन्यपिबम्तनन्धयदशः सूनुः सुधाश्नो महान् । 

रोभाराटयमादरादहरहमभ्बेव मूड 
राजन्वानमुनैव चोटविषयो नाभ्नाप्यसो सेवरः ॥४१॥ 

दमयन्ती ` -- ८ निध्याय गतम् । [इ ] एतो स॒ मह दंमणावेभवेवः्। 
| ( प्रकाम । प्रागवन् ।) 

पमदरेवः ` - ( अपश्य । ) वत्पे, विरोक्यतामपो । 
यद्रो वरिधुरप्यगात्तनुनतां यत्राम्ति शीमरा रित् 

युव्राश्रान्तमुषञ्धः परिणतः प्राकारमिलयात्मना । 
यत्र ब्रह्मतिरम्छतेभूवमितादेवाश्र मिक्षामधुः 

मोऽयम्माटवरानम॒नुरतुलमा्तोविशाटमिलः ॥४२॥ 
दमयन्ती -- ( विरोकय स्वगतम्। ) [द इमो इर कंपि चित्तफट् 
पृटोवअन्तो उणो उणो कओलत्थटगल्अकउण्हस्समसषिट पिम आई 

कर अटकटिदधवल्दुउल्पदण आमहि । ( प्रकाशम् परागवत् । ) 
वसृदेवः --( स्वगतम् । ) इयनिव मे श्रमः| यदितो नैषधस्येव मञ्चः । 
( परिक्रम्य वक्ष्य सविस्मयम् । ) किमच्र पञ्चतयी नानाम् { ( तय) 

नृनमिदं क्रिमपि वेकृतमाश्चापतीनाम् | तदनटमस्मि नलमाधिगन्तुम् । 
तद्यथास्थितमस्मि वत्साये निवेदये । अथ सा वत्रा वा , भगवती मवित- 
व्यता वा प्रमाणम् | ( परकाम् । सविस्मयस्मितम् । ) वत्सं । 

सवैतःप्ममोन्दर्य समाकारं समद्मति । 
नवेद्यचमी कडल्यत्र नलानामस्ति पञ्चकम् ॥४३॥ 

दमयन्ती -- ( निज्ञाम्य सविस्मयत्िषादम् संस्छृतमानिलय । स्वगतम् । , 

[ड] एषखलु मम दशेनादेव वेपते । 
५ ] अयं किर कर्मापि चित्रफलकं पश्यन् पुनःपुनः कपोटस्थलनारितंककेस्बक्रमतदि 
एपूषतान् करतलकलितभवलदुक्रूलक्षण्डेनावमाषटि। ` 



॥ ; केङिविष्रननप् । 

कतायं किमषीह कैतवमिति प्रागेव तत्तर्ितं 
शान्ते पापमसो नु कामविधुरां कान्तां ल्जेद्धा्मिकः । 

एतदग्धादिगीशदुविटसितं का दुभगायागतिः 
नन्वेते प्रणिपातमात्ररिथिलक्रोयानमाम्यद्य तान् ॥ ९४॥ 

( प्रकारम् । ) आर्यं ,वुदेव, अवतायतां शिबिका । 
वसुदेवः -- ( स्वगतम् । ) द्रक्ष्यामः किं करिष्यति वा । ( प्रकाम । ) 
साच्वायिकाः › समक्तारयत शिबिकाम् | (सान्नायिकाः - ग्रधि कु्न्ति। ) 

दमयन्ती -- (अवतारन्नाटयितवा रानरपसरति । ) 

राजानः -- ( सकतुक्ररजाविस्मयभयव्रिषादं परयन्ति । ) 

दिगीश्ाः -- ( निवेष्य स्वगतम् । ) अये इयमियमितएवागच्छनि। 
कथमियमधिगन्ता नटमवरोकयामस्तावत् ( तदत्तण्यएव शिषन्त । } 
नायकः -- ( स्वगतम् । षखेदम्। ) आः किमेष क्षते क्षारावपेकः । 

आपन्नेयममी पुनदिगधिपामदरूमिकाशालिनो 
मामप्याकरितच्छलं वरतनुध्यीतवाऽपसर्ता न्वपो । 

दोषायात्र मनाक् च सृचनममी किं स्युदयाजञारिनः 
सवैत्र भणतार्विपाटनपदुः शावःममाणे परम् ॥४९॥ 

4 पयन्ती ( उपष्ठय प्रणम्योत्थाय । करेण वरणलजमादायर । सधयम । ) 

देवाश्चेदनघास्तथेव सदयास्तदन्नताभी्टदा 
त्रेयान्मेऽप्यथ चेदनन्यहदयस्तदयच यद्यस्म्यहम् । 

जन्मेदं सफटीचिकीषति यदि बह्माऽप्यजिह्यादायो 
माखेयं निपतेडि नेषधगले माहेश्वरानुग्रहात् ॥४९॥ 

( मालां प्रक्षिपति । ) (माला च नायक्रकण्डे निपतति ।) 

(नेपथ्ये । पष्यबमगलगीतिश्ुदेगध्वनिश्च । ) 
दिगीशः-( अथवाये जनान्तिकम् । ) अहो भिताःस्मःकिटमेधाविन्या। 

दुरभिभवा हि मगवती भवितम्यता । तत्किमितोनुद्षो चन्या, अनया नट 
भूमिकया वा । ( नायेन सखरूपमास्याय । ) ( प्रकारम् । साधम् । } 

साधु मे सपु, समपतिक्ताऽपति । 



दितीर्यीकः ६९ 

प्द्टशास्तव निषयेहास्तेन हि गुरवः रतावयं देवाः । 
धन्याऽपि सुरतिनः स्मः शरिनो नान्यत्र कुमुदिनी रमते ॥४७॥ 

राजानः -- अहो मेधाविता भीमसुतायाः । 
दमयन्ती -- ( खगतम् सहम् । ) [ण] 

पसुवए तुह जेग्व अणुग्गहो 
परदषए सफर मह् सञ्जण । 

रइवए सि किअत्थणिजुज्नमो 
अहिगदो इध जं ख॒ मणप्पिओ ॥४८॥ 

 प्रकाडाम् समन्दाक्षामिनयमवनिमाटिखन्ती तिष्ठति । ) 

नायकः -- (सह् स्वगतम् । ) हन्त कृतर्थमद्य जनुः (मत्स्यम् ।) 

अहो! दैवी हटा सदुपभिरहो, श्रीस्तनुभूतां 
अहो! मेधा भेम्यानिरवधिरहो ! माग्यमपिमे । 

प्रिया प्राप्ता साक्षादपिधरणि दृष्टादिगापिषाः 
( मव्िषादम् । ) तथाऽपि सवान्तम्मे रुजति महतामिष्टविहतिः ॥४९॥ 
अथवा किमत्र दैवनेष्ठानुश्ञोचनेन ॥ प्रकाशम् लनामभिनयति । } 
दिगीश्ञाः -- ( नायकमुदिश्य सश्टाचप्। ) भो निषधेदा , 

मा मूद्रूना तव हृदो वयमत्र दृष्टाः 
पाधरोति माध्यमलिलं भुवि सत्यमेव । 

भेमीमिमां श्रियमिवाप्य गुणानुरकतां 
दीधीयुरत्र धरणीमव धर्मबुद्धे ॥५०॥ 

राजानः -- ( बाद्रुयम्य । उच्चः ) 

विजयतां वेदरम्यासह विश्वम्भराचक्रचक्रवती । 
नायकः -- अनुगृहीतोऽसि महद्धि ।८ प्रणामन्नारयति । ) 

[ण] पशुपते लक्ैवानुगृहः 
शतश्ते सकट मम सजेनम्। 

रकिपते भसि कृताथेनिजेयमः 
अषिगतदरह् येष्छलु मनःप्रिः ॥ 



क्िविष्ननम् | 

दमयन्ती -- [त ¡अ णुगहीदग्ह देवदाही देवेिअ (प्रणमति। ) 
दिगीश्चाः -- भो राजन्, अस्तु सन्तुष्टानामयन्नः प्रादः। 

साक्षादिन्द्रः वहतु हतियददास्यध्वरे वं 
यत्रेच्छा ते परिटमनढश्रा्रतः सन्निधत्ताम् । 

दूरे वाचामनिशमपिते पामिकीबुद्धिरिन्धां 
स्णादीनामतिनिथिषति श्रीश्च दिग्धां सपरद्धचा। ९१। 

चक्रवर्तिन् , अभ्यनुन्तायामहै । (नेप ।, 
आर्यमिश्राः , जयमहमम्यर्थये स्ररमि कुमारीपाणिग्रहात्यरमतगन्तत्य 
मिति मवदवलोकनरृतार्थो भीमः | 

सर्धं -- बादमास्थानीमनुप्रविदामः। 
वसृदेवः -- सावभोम , मद्रमवरम्बतां करेण वत्पाभ्महारानः। 
नायकः -- (सप्रयम् | ) यथाऽदिङति भगवान | 

(दमयन्ती करमवररम्प्यस्वगतम। , 

तीर्णो महार्णवोऽमो 
पराप्ता मुक्तामणिनिरायामम् | 

कुतङूलयाः स्मः सप्रति 

पप्राप्ताया गरीयसी रक्षा ॥५२॥ 
{ प्रकाशम् ) )बह्मन् , साघयामम्तावत् । ( इति निष्क्रान्ताः मवं । 

इति श्ीभष्ीपण्टितनागय्णसुदरोनीपि कटिविभृनन 
कन्यास्गेवगे नाम द्वितीयाऽ 

अथ तृतीयकः 
( ततः प्रविशति सहद्रापरेण मचिन्तः काटः ।) 

कलि; -- ( साशंकम्। ) सखे, किमिदम् | यत्किल । 
भेम्याः पाणिग्रहाय लरितपदमिह प्रस्थितस्याथ यन्मे 

वामा दष्टिर्भुनाऽपि स्फुरति पटुतरं गोिरचवैरवीति । 
अभ्येति स्तब्धरोमा प्रकटरतिरते रक्ष्यते ध्वाक्षयुग्भम् 

अहरीती स्वः देवतामिरषै। 



ततीयांकः 

भरदयाजोऽप्यसग्यां गतिमिहकुरते दक्षिणाश्चापि तक्ष्य: ॥ १॥ ` 
दरापरः -- सत्यमथौलाभमात्मपरिभवमप्यामूचयति निमित्तातप् } 
तद्धरमितः क्षणं विम्य गमनम् | 

कलिः -- सते, न पारयामि धारयितुमात्माने क्षणमपि । तक्किमेषकर्- 
वराणि । यतः | 

एतत्सयंवरारिनं बहवोनृपालाः 
प्रागेव तत्र रृतप्रन्निघयो वपि । 

सलं नलःमथममेव व्रिदभगःम्यात् 
तन्पवरेमेव चटिनेन मया ऽत्र भाव्यम् ॥२॥ 

रिश्च | किमितःशकुनेमनोदि भमी 
अभिगन्तुं भृशमात्ततपहर्षम् । 

तदवाप्यनवेन राजकन्यां 

कथमाप्ता नल्ृत्यं विरोके ॥३॥ ८ मवरं पगकामनः । ) 
(नेपथ्ये ) 

उद्धक्ष्ये नृपनन्दिनीमिति समरे मन्ये वमम्यागनी 

पव्रत्तोहि पिरात्छयवरतरिषियम्मादयश्चागताः । ( श्य्क्ति। ) 
कालिः -- (निशम्य । मगेषम्। ) केऽमी । श्रिमृपहमन्त्यत परमार्थम् व 
वनित | | 
द्वापरः -- सषि , ममृहालम्बनेन न ज्ञायते केषामयं कण्ठध्वनिरिति । 
मविमरीमवशिष्टमपि शृणुमस्तावत् । ( सावधाने श्रवणत्रारयतः। ) 

( पुनमपथ्ये । ) 

वत्र पराऽपि पतिवरा निपुणधीरात्मानुपं नलं 
यायाचन्द्रमपरं विना तदितरभ्योतींषि किं कोमुरी ॥४॥ 

कालिः -- ( निशम्य । सक्रोधम् । ) रेबाटिहहाः, के स्थ किम्मामुपहसथ 
बूत भूताथ यदि तथा प्रवृत्तम् । 

( परनमषय्ये। ) 

धिङ् मूखे, दुमेग, किमात्य दिगीश्वरान-' 



कालिकिधूननम् 1 

प्यत्तानिमान्; कटय खसं समस्तम् । 
मूताथेमत्र कुधिया विवरीतुकामाः 

प्रायेण मेगमुपयन्ति सुमेधसोऽपि ॥२॥ 
कड्धिः = ( निङम्य सत्रिषाद्म् । ) हन्त । दुभगोऽभ्मि प्रत्त ८.५ अपि 

चापराडलोकपालोऽसमि } सवे, का गतिः| 
द्वापरः -- सते, ननु प्रणिपातपरतीकाराहि महतामपराधाः। 
कलिः -- आम् । ( आकराशेकषयवध्वा । समक्तप्रश्रयं सा ब्रहिवन्धम । ) 

देवताः, क्षम्यताम् । अनुगरृूहयताश्चायमनभिन्नाय जस्पनोन दमतिः । 
(पूरननपथ्य । ) गच्छ रे मृढ गच्छ । अव्रोधमन्त्रादुन्मोचिनोऽमि । 

करिः -- अनुगृहीतोऽस्मि देवैः( कतिचित् पदानि परिक्रम्य ।गनिनिरोधन्रा- 

टतैव । ) सते, किमिति गच्छावः । ननु संवर्तः स्वयंवरटतयशनिरपप्र 
दधिश्रवप्रम् | 
द्वापरः -- सले, तन्मन्ये निवपनमेव श्रेयम्करमिति । 
केलिः -- वयस्य, किमेवमात्थ । अक्वाऽस्य प्रतिक्रियां न नि्वर्नय | 
पर्य । अविगणय्य परागममुञ्जरनं 

यदतिप्हितवानयमगनाप् । 
तददयं नियतं निषधेश्वरं 

विरहितं प्रियया करवाण्यमुम् ॥९॥ 
दरापरः -- किमाम्यामपरादन्तव । ननु तव विधेरयमपराधः । यतः । 

पतिवरेयं सगतः खय॑वरं 
कथञ्च तौ वितत इह वमीटशः । 

उपस्थिते तत्र शतेषितिसितं 
सएद तस्यै समरोचत प्रियः ॥७॥ 

तद्र नते तयोरूपरोधो न्याय्यः । 
किः -- पसे, न जानाति सूताम् । जनि तदेष प्रागेव सन्देशादि 
 पिरहरदल्वीमनाति । 



तृतीर्योकः दद 

द्वापरः -- आस्तामाहितमन्तुरेव मनर: सत्याश्रवोऽपो श्रत: 
तद्वयाति पदात्पदश्च न कदाप्याक्षिप्य घम्यीत्यथः । ̀ 

तादक्षेऽपि कथं नु जिह्ममिह ते नेतश्िकीषलरो 
करि जय्यस्तमसा रविषैवमथ खस्येव भगः फलम् ॥ ८॥ 

कलिः --- ( शिदय सामधम् । )कष्टमनमिज्ञोऽपिसूहृदोऽपि। यतः किल। 
किं रुन्ध्यामपूनेव प्रतीक्ष्य रन्धं प्रविदय रोद्धाहे । 
रञ्ये मनाक् च सुषिरे मज्जयते नावमम्भप्तामोघः ॥९॥ 

मति प्रसंगे समीहितं साघ्रमः। एहि यथाऽऽगतमेव गच्छावः । 
( इति निष्कान्तौ । ) 

(इति बुद्ध विष्कम्भः। ) रितायोन्नमः। 
( ततः प्रविशति पुष्करेणसह सदाष्टापदफलका नायकः । ) 

नायकः -- वत्स, करिम्मामप्यतिरपे । परयेदानीम् । 
ममपाठे ! ममपि! ( अक्षान् क्षिपति । ) 

पुष्करः -- ( गिव । सहम् स्वगतम् । ) 

सति मम करो सहाये कथमिव न स्यादौ पराभूतः । 
तिप्रमिदिवामभिरेने हृतराज्यचमूपुरं करेवे ॥ १०॥ 

( प्रकारम् । ) सते, कीटगत्र पणबन्धः परमकषेदीन्यामः। (देवकानक्षिपति 

नायकः -- किमिदं एच्छ यते । नन्वहमेव प्रागुदाहा्म्। यथा । 
देम्यादिवाश्च तिखः श्रीएतनाभुमयश्च सन्तु पणाः । 

उभयोरपि सदशन्तन्मृहुरिह मधमा स्म समिदिषः कुतुकम् ॥११॥ 

पुष्करः; -- (सीम् स्वगतम् । ) हन्त! सत्यवचाःकटि; यन्ममे च्छम्द् 
मरतिच्छन्दोऽस्यच्छन्दः (प्रकाशम् । ) बाढं । दीव्यावः । ननु भवान् स~ 
त्यप्रतिश्रवाईतीदं देवनम् । 
नायकः --( सदोषम् ) परय क्षणदेव निजितम् । ` 

(उमी ~ महृत् देवनश्रादयतः। ) 

नायकः -- ( भात्मगतम् सविस्मयम् । ) अहो | 



३५ कलिविधूननम् । 

पिडनयति पराभवमिदमथ का वा न्वलिलमृतनाथेच्छा ॥ १२॥ 
(प्रकाशम् ) पुरस्त्यविजयः कि प्रथमपराजयः पाराकेषु । 
पुष्कर; -- दीग्यताम् । अतिवाह्यताश्च देव , देवनत्रयी । यदि जयति 
मवान् दास्यमम्युपेम्येषः | 

प्रविद्य ससंभ्रमम् । ) 

पोरा; -- (उपचय प्रणम्य । )महारान, किमिदम् । 
कूटः कूटाक्रियाणां कुटगरहमतुट क्रोधकृत्सादितानां 

कोशः क्ररावरादोरपमनिमरणिम्पपदो मृति । 
कीर्तेः सद्य;ममादप्रणयनपदवी बी नमाचाग्ट्पने 

दयते ब्रायेकगम्यं तदिह कथमहो ! कनैश्योद्यताऽमि ॥ : 

किञ्च ॥ यस्ते पादपपाश्वंगामितमणिच्छये महस्वम्निकं 

तिष्ठम्तत्र मवत्काक्षपरणः पात्रं सवमेच्छत्पुरा । 
तावान्त्ांमतमक्षधरतेपदक याति चयि खेच्छया 

विखन्ध सममेव दीभ्यति पुरम्तद्धि द यनतोटाघवम् ॥ ? ४॥ 

अपिच ॥ येषान्त्वं दुरितन्निनेन वचसा व्याहत्य वातं व्यधा: 
तेरेवाद्य दुरोदरं परति च मेल्यस्माभिरुदोध्यमे । 

याम॒त्वस्यनुरागिणी नरपते, बाल्याद्मभरलदय तां 

लक्ष्मी च प्रति पणायितुमनादडारेरहा ! दीग्यमि ॥ १५॥ 

किं बहना ॥ मामा दुरोदरविधिम्सकटातिकीज 
हंहो ! प्रसीद श्ण भूष! हितां गिरन्नः । 

धर्मज्ञ, सवैसख, मा स्म चरः प्रतीपं 
मा भत्तवापि जनगह्यपथावतारः ॥ १६॥ 

नायकः -- (साव्म्। ) पौराः, सवैमहञ्जाने । गम्यताम् । 
प्रैराः -- (सखम सकरुणम् सप्रभयम् सञलि । ) राजन् , मामिषम् । 

राजाऽपि पौरजनरभ्जनंखण्यवणेः 



तृतीर्याकः । ९५ 

ततनिर्विरोकमिह किञ्चिद्दाहराम । 
सावन्ञमद्य विधनोपि हितैषिणस्तव 

कातेभवेद्रनिरितीव पुरान विद्यः ॥ १७॥ 
किञ्च ॥ वागमी वाचयमव वदपदमपटूवित्तवान् रिक्तमावं 

्ितेशवश्र रिक्तः कुमति वलतां मन्मतिदुभतिवम् । 
पुण्यः परापप्रति्ठामवकृरनवताम्मन्दतां तिन्दरज्ञ 

परत्तवश्चामिनेद मवति भूति िमरतिश्रगानांन्सतुमोऽमी ॥१८॥ 
किम्बहना ॥ ददूतरनिभिरतिरथितदरनपाराः पथः प्रमादभृतः | 

अनि्विषममरभिमरणात्पतनति पके परं विषीदन्ति ॥ ̀  ९॥ 

द्य यथाञनिस्वितम्मह्।राजाय । निमित्तमृत्तरत्र निखिलजगिमिततं 
दण 2वेमेत महः । तारम सावपामः (शी प्कन्ताः। ) 

नायकः - - (व्लिक्य। ) हन्त ! विद्रूनाः पिद्ाचाः । यदमीषामारधि 
गकृटितावधघानः पराजितोऽभ्मि | 

( प्रधिरय मनम्श्रमम सचि: । ) 

सचिवाः  - ( मतिष्मयप् स्वगनम। ) आः फिभियानपि काटः परिवषै- 

त। यतः। 

किमिदं दरोदरवं धमात्माऽय वटोऽपि नित्रिराति | 

थवा प्रकृतिः प॑सां क्षणमिद्र्वात्र दैव लैन्तिः ॥२०॥ 
वज 

दरुपमत्य वयमपि मामिति बोधयेम । परमिह माम्यन्नः प्रमाणप् । 
( उपसय प्रकारम् ) 

जन्, । स्वषभसीटः प्रकृतिमियेकरः; 
दभारभन्ञस्वमिदं किमीहसे । 

अनुक्तपूर्स्सविवेः किमुच्यसे 
त्वदत्र कोवेद प्रोहिताहितम् ॥२१॥ 

केञ्च | उचितमथान्वयस्य सदशन महीदाधुरां 
अनुगुणमप्यसावमिजनस्य समह तव । 

` इदमनुरूप्मेव नु नयस्य ब ् स्यग्रवे _ 



किविषननप् । 

विभरृशतरां दुरोदरदरीं बत ! मास्म विशः ॥ २२॥ 
अपिच ॥ माघ्यापिपः प्रकृतिमेषमघरं विवेकिन 

शीं प्रजापु नुपतेः प्रतििभ्नितं हि । 
परयोपरागिणि रवौ घृणयोऽपि जाटे- 

पवत्रासमभ्रवल्या; प्रतिभान्ति मृमौ ॥२२॥ 
एतच्च ॥ भजनिरनयात पदेप्वनियमस्तम्मान्तरेणां मवेरिता 

तम्याः पापकथा ततस्िदशवैमुख्यं ततश्रेतयः । 
ताम्योऽवग्रहमम्भवः परमन प्रश्वीस्षयम्तन्नृपः 

पश्चादिष्मविटोपनादिव शिगवी नृनं स्वयन्नययति ॥ ~ ५ ॥ 
इतरच्च ॥ द्मतन्नाम करिमप्यमोत्रमदिरापान विदुः पण्डिताः 

म्रस्वं वा भगिनीमुन प्रणयिनीं भनी; पणं कुवत । 
अस्मिश्चोयवियो च पण्यवनिनामेगे न बह्रादगान 

ब्रह्माऽपि ह्यनटं निरा दमनवाम्तन्नेतदरातन्वते ॥ २९ ॥ 

अन्यच्च ॥ आदौ की्तिहतिम्ततश्च कितः माम्यन्नोन्यायवं 
तम्मादात्मतरिमाननाऽथ कलहः पश्रात्महाराभगी । 

तद्धतोव्यवहारगेहमरणं तत्राय शिष्चाभया 
हत्यास्थानप्तमापतेम्तव विभो , वाय्यानु धरती गतिः॥ 5 

अपरञ्च ॥ उदामग्टहकूटकमेणि बुधोऽप्यत्रातिमधौयते 
मुग्धान् कतुमटं भवेति कितवाः शारेषु देवानपि । 

तैरेवं विजिते गते च विभवे राजाऽप्यहो प्रारतः 
, संृत्तोभविता हि तस्य च ततः सेत्स्यति तास्तान्यथाः ॥ २७ ॥ 
किंबहुना ।राजन्नद्य इवासि नः शृणु वयं काटादमायाबहो 

पौराणां भमदे विषिहि कुरुते बुद्धिश्च धम्य पयि। ` 
भुर दुरोदरं दरुदरं रे पुनः पुष्करं 

कर्मणि गर्हिते क्षणमपि प्रीति ममो मा कथाः ॥९८॥ 
-बञ्हः-- (सकरम) | 



ह तृतीयकः । ६५ 

हाया क्षणामेवाक्षदेषिने किन्न बोथयथ मां मुहुर्महुः 
मन्लतन्तचणताऽभमिमानिनः किन्नु मे सहभुवः पराभवात् ॥ २९॥ 

सविषाः राजन, नश्रुणोषि वचने नः 
नाकर्णयन्त्पविववाचमुदरारर्पो 

य" पाथिवः प्रयतते दरिं विधानम् । 

भापद्यत दवहवान्धिमकणधासे 
म्रशग्त क्रचिदहुः विपदं इरंताप् ॥ ६०॥ 

गच्छप अथ मववात् भवः प्रमाणप । (गिष्क्ान्ताः) 
नायक; -- किमपि कोग्रिद जपं भरजल्प्य कुतोऽपि विीना पैडारद- 
म्मन्यविपयाः। 
एष्करः --अप्ययदथापि? अधुनाऽपि ममेव जयः, दीयतां पणः। 
नायः उत्ताहिषएनना, फर पनःपुनरनुयोञ्यपर् । (कीडति। ) 
पष्करर (ल्यग्तप्। ) पाध चत माध । (व्रम्) नचिवतोभूरेष गहः? 

नायकः -कम्मंशयः ,यदि ततेवाधुनाऽपि ्रिजयः सद्यएव दास्यामि 
रमिदामपि भुवम् ।मम पठे | मम पठे !! (देवकेदीव्यति।) 

(तव प्रपिशति सश्रनेण स्राप्या दमयन्ती । ) 

दमयन्ती -- [अ ] अज्जउत्त, करिणो पेभप्नि विपे दारं ववक्षि 
मि, अविणाम ण्न अण्णा प्अला विहूदी, अभ्जरउत्त किं एत्तिओ 
तिपरेटणो वि तुह महृम्भ॑पो, पम्मिअस्स वि अधम्मचिदा सञ्जादा, कि 
ण जाणाधि नुदं णाम णिहिखविहवषिसञ्जण्णुव्बअरणं ति, ताकि 
एदं अष्टावदं, को एसो परारिविण्णापतो) के उण एदे पणा, णं केअब्व- 
रुव्वदाए जेव्व केअव्वणामअं एदं णं विसि , जं एकदो विणिषिदा 
पापज अण्णदो वेज परिपडेति, देव भाम दलिदरच्छीकरगहणकलं- 
[अ] अगवत, प्रयतीमप्यसत दातुं व्यकतितोऽति अपिनाम नंष्टाऽन्यां तकलावि 

। आदेषु , किमियान् विवेकिनोऽपि तव मतिभरश्न 
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आ वेअ, किं एत्थ प्पउत्तो अज्जउत्तो मारवं विहर्वं णअरं पतम्मज्जे 
वि सभर ओशोवितवतो इदो पसि पि दां पुरवेदि, होदु एत्तिअं 
ष्व्व,मामा इदो वि। ८ हस्तागृमारणद्ध । ) 
नायकः -- ८ सक्रोध करमवभुन्वन् । ) आश्चण्डि ! निरुणतिम देवनं 
करेण ! नोषिमेधितावत्, अथ पदयापि क्षणदिव समधिगतमकल्िभ- 
वरं यथायथमेव माम् | 
एष्करः --- नख, करिमितोऽपि देवनेन, ननु पराजिनोऽम्यधुनाऽपि, 
रयतामाश्रतः कल्यवतेः । 
नायकः --- यथाश्रनर्मीपितमीखटमपि । तथाऽपि पुन; किचिदि 
रत्यावहत्यादा । 
प्रः --- कम्तावदत्र त्रिघरतान्यदत्यम््वया गह् नहल्कल्यषनम 
देविता । अथक वहि कस्तत्र पणबन्धः; । 
रप्रयन्ती ५ ( निशम्य सान्तम् । ) | ध | अर्नदत्त णं पस्म्नापि 

(हदमं जं एमा ओगणेद् जो तुह मेवावपरं पटिरता अष्ाणव्रिरादे 
न्द अटमटाणदुनविप्तदुटचरणनु भट तर णेम जपम क दप्पदिहारप्प 
दभित्ती ओअणिअ गच्छन्तमु किकरमुं सम्मसूभं विरवणं व्रिभ्निविवं 
न्नी दोव्वारिभा अ उणडणव्ि पृच्छन्ते अ आस । मणनु एमा मुगह 
त्हाभे(ताण्टर इदो वा अज्जउत्त दव्वरणो मुदा अ वेभ ओं 
पिषठम्ह | ( कगरददमवटम्ब्याकपति । ) 
नायक : --- ( अश्राद्धतङ्रेन । स्त्रगतम् (६। विमद्य॑ंम । ) अर्य किमम्त्यदत्त 

० मीपं ्  म 

दूना ग्डहोचितम् । ननु खः खीप॑सा सुतौ च ।तन् प्रकष्याम्येनाप । 

( प्रकाशम् । ) प्रिये, आम्तामिदमावजेनात्परमसिटविभवस्य विहरण 
ध स सा 
दरग्रहणक्रलम्बकाएव किमत्र प्रवृत्तआगरपुत्रोगारव व्रिमवं नगर साम्राल्यमपि सक्रल 
मत्रलोपितवानितः प्रेयसीमपि दातुं पश्यति ? भर्वात्वयदेव , मा मेतोऽपि। 
आ] आयषुत्र , ननु प्रयि तव दज्ञां यदेषोऽवगणयति यस्तव सवरावसरं प्रतीक्षमाणः 
आष्थानवितदिकोपकण्ठर्सस्थान दृनवितंस्थुलचरणयरुमल विनिमयतसमघक्रान्तप्रती 
दरप्रात भित्तिरक्यवय्य गच्छत्सु किंकरेषु साभ्यसूयं वीक्षमितस्ततो विक्षिपन् दीवा 
रिकान् पः पुनरपि प्द्डश्वासीत् । जानीदयेमखट ग्ट [प्र ] हप्रभावस्तदेविक्रेवायंत् 
[पवी ुतावपिचावति गर्म । 
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विधिनिषेधेन ननु कथमपि पुनराहरणसरणिरन्वेषणीया तत्किमद्य 
त्रं मे ग्टहीमवमि । क्षणदिष जितान् प्रत्याहरामि । 
दमयन्ती --- ( साम् स्वगतम् । ) [ इ | किं अञ्जवि अह्नः 

व्यवमिदौ अज्जउत्तो, का गई, मामोत्त मत्त॒णो आसभप्पदिउल्दा 
ठोदुत्ति अत्तहणणुव्वा ओ, अहं वि बाहेमिणं, ( प्रकाशम् । ) अ उनउत्त 
भखहि एदिणा नुदेण, प्पमीद पादेमं प्पणिवडम्हि, किमपि पणं 
कदुअ अग्न लहेञन अन्नो. एहि अंगणएही वा ओपषरम्ह । 

( टृदव्द्धत्थाप्रयति । ) 

नायकः - -- ( स्वगतम् । ) कथमीदशी ग्ट्हतामम्युपगन्ता , नृनमिय 
मात्मनावप्येवमेव कारयिता, प्रतीपदरिन्यः खलु प्रमदाः, आस्तां कि 
मतेन । { प्रफाशम् । , पुष्कर, स्यामहमेव श्लहः दीव्यतां | 

` नेपथ्य । सक्रोधं, सापाठंमम् । उच्चः । ) 

रेधृतं! पुष्कर, ममम्तमपाहरस्वम् 
तन्चाप्यहो ? वशाथेतुं यतसे पणते । 

साक्षात् म्रभेर्नं हि सहेमहि दशां ताम् 
तेऽमी निवोध पिनषाम हि पूुप्पपेषम् ॥ ३१ ॥ 

पुष्करः --- ( निशम्य समयं सगतम । ) अहो ! रूक्षवचप्र. पौराः । 

मनेय जितानामपि वज्ञीृतिभिषयवापिनामतिश्रमायेव, तदेनमेतावौौव 
्रमुनामि तावत् । ( उत्याय प्रकाशम् । ) .अनुनितमपुमत् पणविधान् 

मस्माटशामवनी भृताम् } तद्रच्छ यथेच्छन्तावत् | 

नायकः -- ( सहसोत्याय वल्लमाक्षन् । ) आः पुष्कर करिमपपरपि, 
स्थीयतामितो ऽपि क्षणमिव दीन्यतामनमन्यताश्चायमस्य ग्टहवते । 

( चिगुकमवररुरति ) 
दमयन्ती -- ( साल्लम. सकरुणम्. । ) [ इ ] अज्नवुत्त किणोपि 

| इ] क्िमयप्यष्ाैदुवयैवसितआयैपत्रः ! कागतिः, मामेति मतुराश्यप्रतिक्रूलतौ 
भवात्वयात्महननोपायः , कथमपि वोषयाम्येने । आवपुत्र , अलमेतेन दतेन प्री 
पादयोः प्रणियतामि । किम्मामपि पएणंढत्वाभ्य तमेताः । एगकैकंभ्यहशवः । ̀ 

[३] आदित, किमसयुन्मत्तः, अथवा किमेतन्मन्दूमाग्यायौ महाीषरिपाक- 
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उम्मत्तो आदु किं एदं मन्दभग्गाए महापावपाश्वाभो एव्व एव्वं ।कि 
अहिषें वि विहवेमुं ओहारिदेप अत्ताणं पि. अष्येदुं आरहापि । मा 
मा इमो महाप्पमाओ ॥ ( दोभ्यों हृदं बध्वा निवतैयति । ) 

नायकः --- (सक्रोधम् ) माहिन, किम्मामधिपौस्नमवरुणस्मि । 
द्रे तावत् । (प्रा सन्ताय । सदतापषटय । ) पुष्कर पुष्कर , प्रमीद दीग्य 

पुनरेकवारं वा, अपिवा प्रणिपतामि पादयो; । ( प्रणिषाततनादयति । ) 
दमयन्ती -- (पृच्छति! ) 
पुष्रः -- (स्वगतम्। ) आ: किमत्र करवाणि (क्षणं विखश् सनिश्वपम्) ) 

अकषैरदीव्यमदयं कलिवचनादपिच पूर्णकामोऽस्मि । 
रृतमनयोधरिद़त्या प्रयामि यातामिमो कथंवाऽपि ॥६२॥ 

[प्रकाशम् । सरोषम्। ] अये मा स्म मारोत्पी; अथ प्र्यप्ि नमोनाभिगतं 
नभोमाणि ? तदतिवतते हि माध्यन्दिनी सन्ध्या । 

(अवधूय सहत्वर निष्कान्तः । ) 

नायकः; -- पुष्कर पुष्कर, क यापि एटयेहि पुनरपि दीन्यावः। 
( वरितपदमन॒धावति । } 

दमयन्ती -- (संहं टमन्धवा। ) [उ ] अज्जउत्त णं तुह पदाघादो सुहू- 
रवाःवो पाउडाणं अग्हारिसाणे । पपीदउ हृदो वा अज्जउत्तो , अंसुजव- 
सपेपुं पि अगमं का उण दमिआ ज् भवञ्डा । एदु भवं कुह वि विविणम्मि- 
वअ णिव । (ुनदभ्योम् निवारयति । ) 

नायकः -- ( स्थिवा सविमरेम् स्वगतम् । ) करिम्मान्दमभन्ती निवर्तयति । 
कथमियमपलीजनमास्यानमागता । (प्रकारम् । ) रये , कथमिहाति, 
कुपोवा मान्निवारयति, क्माद्रण्यवासमप्तगः । कथ्यताम् । 
दमयन्ती -- ८ सविस्मयविषादं साप्त सकरणं नायक्रमुखमवलोकयन्धेव । ) 

एकम् । िमहिरेषवपिकम्पखपहलिववा्मानमप्य्धितुमारमते । मा माश्यम्बहा 
प्रप्रद्ः 

क {ड ] आदेषु , ननु तव पदाधातः सुद्दापः प्राकृतानामस्म्शाम । प्रसीदति 
शि जापपुतः । भाषयोः का पहतं दूता एतु न् काप 
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[ॐ] अज्जउत्त, किणो एव्वं अणुनोहज्जई । एत्तिअं कारं करि ष्िदो- 
सि। णे भल वि विहूदी प्तारिल्देवणेहि ओहरिदा । ता पुदा अहं 
उनउत्तो अ े प्रा। ताणं वि अप्पणं काटुं प्पउत्ते अञजरत्ते अष्टाणं 

अप्तरीजणं अ अहिगमिभ अंथिताडणं अ अणुहविभ अतिमेत्तरोप्तपर 
पोईपि मापिदाईं आभण्णिअ अमुहुत्ताद् आरहिंअ एव्वं एव्व णिवारयती 
णिवडन्ती मुच्छनेती पचागंच्छन्ती उणवि बाहू बेधिअ णिवहअन्ती 
अं दि । किं पलं परि एसो तुह धरिषिणओ आदु चित्तविभ्मममवो । णं 
अदे परीरसेपा ट । (रोिति। ) 
नायक; -- ८ निरम्य सवरिस्मयविषादम् । स्रगतम्। ) किमविदितमियददय 

निवर्त; किमियान् ममाऽपिमतिभ्रशः। अथवेयमिच्छा भवितन्यतायाः। 
(प्रकाशम् । ) प्रिये, अपिनिगरमप्यर्षितप् | 
दमयन्ती -- (पालम् ) [ ऋ] अज्जउत्त, आक्कद॑तें पि पोरवारेषुं 
अवरोहअतेपरं पि अमन आरुषन्तीए वि मइ णिरिरावि मही दिण्णा 
ण अन्तमेत्तसपा अष त्ति कहे ।(रीमुष्णएच्छरपिति । ) 
नायकः -- अलमटमधथिगतमंसिलमपि । किमनुशोचनया ृदान्तकौ- 
टिल्यस्य । अथ कागतिः । (क्षणं विचिन्य सनिश्वयम्। ) अलमाकुरवया 

पाप्रतम् । यतः। 
 खप्रेऽपि मम हि वाचछदत्तं दत्तं हि नान्यथा भावि । 

तेनेह मे पराथ्यी गतियेथाऽऽह मिया वनेवासः ॥२३॥ 
भिये, तदेष गच्छामि वनं कुतस्तवापि सेदः ? याहि पितुरन्तिकमात्मजा- 
` [उ] अत्र किवम सतावन्तं काठ क लवतोऽसि, ननु सकलाऽ? आयैपुत्र , करिमेवमनुगुज्यते एतावन्तं कालं क्र स्थितोऽसि , ननु सकलाऽपि 
विभ्रतिः शारिफख्देवनैरपहारिता। तत्मृतावहमा्पुत्र्च दषाः । तेषामप्यपंणं करम् 
प्रवृत्ते भैयुत्रे आस्थानमसखीजनमाधिगम्य अप्रिताडनमप्बनुमृय , अतिमात्ररीषष 
पटषाण्यपि भाषितान्याकभ्यच पुहूतोदारभ्य एवमेव निवारयन्ती निपतन्ती मृच्छन्तरी 
प्रयागच्छन्ती पुनरपि बाहुमिषैध्वा निचतेयन्ती चास्मि \ तरि सकठमप्येफव छरी 

चित्तद्रिग्रममव ति = ०५५ ननु ववं श्ररीरतेषास्मः। ि 

मथि निकिलाऽपि मही दो नन्वात्मपालकेषाचाशराधिति कथा, ` ति 
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भ्यां सहैव | ̀ 

दमयन्ती -- (पषाप्पम्। ) [ट ] अज्जउत्त , करि आमअत्ताए सिरभ्मि 
अमणी परिवाडिञ्जह अज्जउत्तेण ण पदादो पदवि अहं परिकामेजन । 
ण चनेउज अ खणवि अज्जरत्तचरणपरिचरणख्खणं वणम्मि आदु भवः 
णम्मि किण्णुमे प्पाणणाहं परिच्चमिअ मादुणो आरु पिदणो सदणः 
ण मत्वावि बेधृदा सद्धीणं स्वर एत्व | (दं पगष्वत्े । ) 

नायकः -- ( सलेदं स्वगतम् ) किमेषाऽपि मामनृमरति 1 
सकलमपि विमवनातं हित्वा विपिनं व्रनाम्यनन्यगतिः । 

महि मम विधिपरिपाकः कम्मदिषाऽपि काननं नेया | २५॥ 

(प्रकारम् । ) पिये श्रयतामियमस्य ममभ्यथना , यकरिद | 
पदाद्धरो वने स्थानमिति दुःखं द्विाऽम्तुमे | 
तृतीयञ्च वधृष्ेरादरोनादेवि माम्म मन ॥३५॥ 

अपिच ॥ प्टोपवर्हमुमगद् कब्र 
मध्यामितुं सततमपि तटिकां वं । 

माहांगककंशकठोरशिटातच्षु 
गण्डोपलोपहितमूथ कथं शयीथाः ॥३६॥ 

रिच ॥ तोयैतरिके निपुणवेणुपरदंगवीणा- 
द्यातोद्यहारिणि नयस्यहरत्र तां लां । 

किवारारारुविप्रारवघोरघारं 
नृयत्सरीसुपफणं वनमेषनेप्ये ॥१७॥ 

एतच्च ॥ अनायुधस्यास्य ममेव तत्र 
श्रमाय जायेत हि जीवयात्रा । 

कथन्नु मर्तापि सहश्रियश्च 
क्षितिश्च सिशत सनखोहि मेषः ॥२८॥ 

` [स ज्रवुत्र क्रिममय्तयारित्यक्ः परिपात्यते आपुत्ण तिना न पदात 
दमपि परिकरामियम् । नयजेयच् क्षणमपि भयेपुत्रचरणपरिचरणक्षणं वनेऽथवा भवन । 
रः १ पप्राणनाथ परियज्य भ्रात्र्थका पितुःसक्ने । ननु क्वाऽपि इन्धृता सार्ध्वान 

४ 



तृतीयाः । 

दमयन्ती -- (संस्ृतमाधिय । ) किमेवमाह द्टधर्मोऽप्यायपुत्रः 1 
हिता विभू व्रजन्तं जनयितुरावासमाप्य जीवनतः । ` 
छायामनुयाय विमोर्विषिने वरमनङनेन संम्थानम् ॥२९॥ 

नायकः -- मये, न श्रणोपि हिते अथ का अनु गति्तवापि नजीने। 
उत्वातिनीषु घरणीषु मुहुः पदाठ्जन- ` 

गस्सिप्य रोणममिवीक्ष्य निधाय भूयः । 

कर्तामि यानि पपि दुर्निमितान्यरण्ये 
तानि क्षमाऽपि समृदीक्ष्य कथ क्षमेत ॥४०॥ 

किञ्च ॥ मासं महम्बटितमातपतो रुदद्रयां 
यावन् प्रयामि पथे साधि, ममं रिशम्याम्, 

तावच्निरक््यि कठिनानपिमे कथञ्च 
माणानङौ्णमदयं दृदयं विमोदा ॥ ४? ॥ 

अपचि ॥ हा नाथ? क्षुधितौ मुतो करमपि तत्वा पृनमरग्यता- 
मित्यतत्परविषादवाप्पमवटे, यन्मां पुरा वक्ष्यसि । 

यदा पर्चिममं खपक्षगिहितं बाल्यं भिभ्रती 
निद्राम्यस्यधिभूतटं कथमिदं सोदा कृतान्तो ऽथवा ॥ १२ ॥ 

एतच ॥ नयन् माहाद्राञयं नुपतिहतकः पुप्करकरं 
वनं वाञ्छन् वेदम प्रवसतु यथच्छं विधितः | 

कुतः पापः कषल्यथ सह रिरुम्यां वरतनँ 
प्रनानाभित्युक्तीः कथमिव सहेय प्रियतमे ॥ ४६३ ॥ 

दतर । यस्मात्पयतचेतपो ऽप्युदरुदन् पासं वपिष्ठादयः 
यं समेति विदुदश्रुचामसुसहस्ततपुत्रशोको महान् । 

वैदर्भ तदभिज्ञतां न विनयेशच्छेस्तदीयान्तिकं 
दोहित्राननवीक्षणात्सशमयेद्यन्मलवासव्यथाप् ॥ ४४.॥ 

किंबहुना ॥ न त्रया विषिनावासो रोचते मह्यमंगने । 
रिशुभ्यां सह्दरच्छ { विखलब्धं कथकेशिकान्. ॥ ४.९,॥ 

दमयन्ती --- ( समदम् । ) भवतु यथा ऽभिरुषितमायषुत्र्थं 



कलिविपूर्ननंप् । 

 एनामत्र विहाय गन्तुमदवीं प्राणि ! नविच्छपि 
सेच्छं गच्छे शिवं मवतपुमतामा्ते शरण्यर्दिवः। 

भाग्यं भाग्यमिदम्मरीयमतुरु जन्मापि पुष्यत्फछं ` 
कीतिस्ते ऽप्यतिधार्मिको ऽयमिति सा मुष्ण्िरं भूतटे ॥४१॥ 

( अश्रूणि मुञन्ती किश्षिदिव रभयते । ) 
पायकः -- { सगतम । ) नुनमियमवपतानमेव सूचयति विरहय्य 
गमने। तंदनुगच्छेतु | (प्रराशम् । ) मिये; न श्रुणोषि मद्वचनं । रिश वा 
्रिदभान् प्रति प्रहिणु । 
दमयन्ती -- ( सहम् ।) आयपत्र, अनुग्रहीता ऽस्मि मेपयामि परय 
एवे वत्तौ । 
( नेपथ्ये । ) (समदम् । ) अम्ब, क्वनु नो किमृञ्य यास्यमि ? 
इभी -- ( गिकम्य सखेदम् । ) हन्त ! वत्पयोरिव सरसमयोगः, कथमि 
मो ट्र विसुज्य तावाश्वास्यचापुनराटातते प्र्थाताघठहे । हन्त गहनग ̀ 
हनतामवगाहते का्दुविरपितं । 

( प्रविरय दह रिश्ञभ्याम् । ) 

वार्ध्णेय -- ( उपष्त्य साल्म् । ) आयुप्मन् टमो वत्तौ | 

आबाल्यादमलात्मनस्तव जगद्रश्टात्निरीक्ष्याधुना 
किमे सादरमक्षपूतंिक्षिामच्छेन्मनोवीकषतुं | 

पो ऽहं त॑त्संमुषैमि काञ्च दधुनेवन्य यथेच्छ त्रन- 
न्लायुष्मलथसैम्येदवसुम सरव मिरामः पुनः ॥४७॥ 

नायकः - कतस्तादश्षी वा भरलाश्ञा । नन्विदमाल्न्तकं प्रवस- 
नै.) यतः । 

वोद निवन निरुपधि न्यस्ताहि सवौः श्रिय 
कि रन्धीय बेन धिभिग शुम श्षापहारोयमम् । 

हं परतय्पयिता सशव तदिदं दस्योहि द्रे गिरां 



 व्तयिंकः 

 मछति।) 

वत्सो -- ( उपशय साम् । ) अम्ब; कुत स्तर निपल् रोदिषि । 
( उपरि निपरय रुदतः । ) | 

नायकः -- ( स्गतम् । ) हन्त ! सुदुस्सहो ऽयं क्षणः } तत् कथम- 
पीमामाश्वास्य परतः प्रपारयाम्येनो । ( प्रकाशम् । कर्णएव । ) मिय ! 
पमाश्व्तिहि । ययेवं खमेव रोदिषि, कथमिमो विखज्यमत्रनौ विसृभे^. 
ताम् । ( वत्साद्य । ) वत्सो, नरोदिलंबा । महापरीतिरियती;बाष्प- 
पातश्च खान्तरातेन । 1 
दमयन्ती -- (याग । › वत्सो; न किमपि मे षिलम्धमेव सते । 
वत्सां -- अम्बा, क्वापि जिगमिषसीवावुकेन सह । तत्सार्भमावाश्च 
नय } ( स्दतः।) 

उभौ -- ( साशैपरिष्वप्य । ) वत्सो, कवा यावः, कावागतिर्मौ वत्सौ 
विसृज्य ( पूोरूपाजिघ्रतः । ) 

बर्प्णेयः -- भृतकजीविनो ऽमगैतद्रभूषियोगः सेदमुषनमयति, कि 
पुनश्रिरादायिपतेरायुष्मतः । किञ्च न शक्रोमि क्षणमपि वां समक्षमुष. 
स्थातुम् । यतः। 

युषां याथः केति भरपनर्परो वीक्ष्य तपुजी 
छरोक्तया व्याख्यान्तो मतमनु सबाप्पंसपदि वां । 

दशां चैनां वीक्ष्य प्रकृति र्पणो ऽप्यात्तकरुणो 
मनःपीडा वीढा नरवर, ृतांतो ऽ पि नियतम् ॥४९॥ 

तदनुज्ञायतामेषः । खजनसन्निधिरेव हि सवडुःखको शोद्घाटनषुश्चिका, 
नायकः -- ( सदरकषप । )द्ताम्यनुन्ञो ऽसि । परा गृशवेव गच्छ 
विदान् । ८ वत्सौ निर्दिशति । ) ` 

वार्ष्णेयः -- यथा ऽ ऽज्ञापयत्यायुष्मान् । 
दपयम्ती -- ( असमिध्य । ) वत्सो । गच्छतमतन । गम्तव्यमत्राभ्याः 



४। कटिविधूननम् । 

हन्त ! दुभतिनों | ( विषादस्तमन्नाटयतः ।) उभो 
वाष्णयः --- आयुष्मन्; नन्वयमनभः स्वयं छतः । 
नायकः -- ( सवदफलकार । ) वाप्णेय, किमत्र द्िष्टम्मां छदायमि। 
यतः ॥ विपदिह पुसहेवामे दृम्पहमनुयोक्तत्रैशम तदनु । 

मुसहम्यथा ऽपि पिटका रुजतितरां छेद नावमरे ॥८०॥ 
दमयन्ती -- मन्ति हि तत्र मीषणाप्रगाः। ते कदाऽपि युवामाकपंपः । 
वत्सौ - - अम्ब, तहं मूतेनेत वतविहे | अपि निवनने फलयान्ुपनयनं। 
उभौ -- ( माघम् । ) निवनैने परकटानि फदान्यानयव । 
वस्सौ --- मवतु ( मृतपा मवतः । ) 

वाप्णेयः -- अप्यधुनेत परस्थानमृपक्रम्ये ? 
उभो -- प्रक्रान्तप्य क्र पुनरुपक्रमः। 

(उत्थाय परिक्रामितकरेन नित्रय सन्ने वन्माप्रि +... 
हन्तत्रिपृज्य गच्छावः, दृगतिरियती नौ | (माप विशसनः 

वत्सो -- पितरौ, युवां कराप्यपुनरादृतति गच्छः 
( भूमौ निपय सन्ता ) आवामपि साकं नयतप् | 
उभौ -- ( अक्षनिषध्य । ) नहि नहि । ररारुकुटमकुटमरण्यमव ग: 
च्छावः । ् षणवियोगमपिवान्नपहते नो मनः तदैवं शोचनं । मवतु । ग- 
च्छतं दृक्षिणस्थन | ( कगभ्यामुत्यापयनः । ) 

वर्षो -- लयं फटेमिर्वतथे £ गम्यतां । ( उत्याय वाप्ेयमनुमगतः 
( नेपथ्ये प्रवा गायते । ) 

मरिणप्तमअकिदर्मगो पुरूषरलए्षीकिदत्तविपभगो । 
कलिदि्लणेक्पंगो ठाणा उच्खह को वि चक्तगो ॥4१॥ [ ज 

नायकः -- ( निरम्य । ) अस्मदशाऽवि्ैवायेव पुथ्पटावीवचनं । 
( वा््वपृदविदय । ) माचिरं } अन्यतस्तावत् । सत्िषि स्संतापयति नो । 

भो ] मलिनसमयकृतमगः 
ध क्षिं | $ ~) 



चतुर्थोकः 1 ५ 

बरष्णयः -- यथादिश्षत्ायुप्मान् ( सहरिगुभ्ा प्रस्थितः । ) 
दमयन्ती -- ८ क्स्सौ सां पदयन्ती । ५ आर्यपुत्र, किमितो ऽप्यत्र, 

गच्छाववामेपि | ( प्रस्थिता । ) 
नायकः -- ८ भञजलि बध्वा सखेदवाप्पम् । आकरा । ) 

नन्मक्षोणि १ नमो ऽस्तुते प्रतयः, सो ऽावनुन्ञायतां 
राञ्यश्रीरथिपुप्करं समुदयः, सेने ? सुखं स्थीयताम् । 

वरत्मावप्यहमुतपुजन्वनमुवं गच्छमि भोवान्धवाः ! 
मभ्था ऽपिं नपर ऽस्तु वस्वमहमप्यप्रे प्रमाणं विधे! ॥५२॥ 

| प्त । सानुकम्पम् । ) प्रियेन श्रुणोपि मद्चनं केव व्यथपर। श्रणु । 
नुयास्मेव हटान्मामथ विधिरेव प्रमाणमच्र तव । 
भमुमवि व्रिमुनेयमहं न तु धम निलसह चरं जह्याम् ॥५६॥ 

णाह पाव्रयामम्तावत् । ( इति निष्क्रान्ताः सव । ) व 

ऽति मदश्च पण्डितनागयणतुदरनेयि कलिव्िधूनन 
ततीयोकः -- ( शिवाभ्यात्नमः । ) 

आध चतुधा 

( ततः प्रवि्राति सदहपतश्रमः कराः । ) 

कटः ` ` आश्िरणकुपुमिता्था ऽस्मि | यथाक्रिल। 
क्षोणिः केतवकरतवाद्विरहिता दूरी ठृतास्प॑पदो- 

गां गादमिदं वनं विरचितं निश्नोन्नतं सवैतः। ` 
्रष्टावप्यथ तौ पथः पतिर तद्रद्विवस्ीरते। 

वरैराग्यञ्च दानः शनैरयमहो ! बघ्नाति भभीममि ॥ १ ॥ 
तदे नमहमप्युपयामि । ( परक्रम । पगोवलोक्य ! ) अये ? नन्वत्रैव सः ) 

साध्वी स्थण्डिलदायिनी सकरुणं सम्मेक्षमाणम्महु 
बाप्पोत्पीडजदीरतोदरपटीपंगो द्वहेपथुम् । 

नीणं मण्डपमन्धकासितिमापिष्ठायारषनतं प्रिथ 
सम्राजं समुदीक्ष्य मे ऽपि हृदय काश्चिव्यथामश्नति ॥ ९ + र ठ 

(विषृ । ) अय वा िमनुशोचनेन , नन्वि वैरमिति । 



४ कलिविभूननम्। 

न शोच्यारिपवः कष्टाः शत्रुणा खाथसाधुना। ` 
अप्राराणि हि दाख्णे जक्िलत्रारहुक्षाणिः ॥२॥ 

तदत्रैव तिष्ठन् श्रवणम॑गलान्यस्य विङपनान्याकणैयानि | (यथोक्तं कृत ।) 
( ततः प्रतरिशषति यरथानेर्दिष्टः पहेतव नायिक्रया नाध्रकः । } 

ब्रायकः -- ( दृिमुन्मील्य, प्रपितोत्रिलोक्य । ) आः ज्रिमिदमन्धमम्मदी 

यदौमाग्यापिव सन्धितं तमः। यतः। 
एकरयामं वनमतरिषमं भाति भूमिस्समन्ता 

दुन्मील्यारं नयनमभितोदटद्यते ध्वान्तमेव । 
अस्मत्स्थानादपरतदृह स्थानमन्नयमामीन् 

पराक्पश्चादप्यदहूव जगत्मरगसंवर्तयाह ॥ ४॥ 
्रिञ्च ॥ दुरेसञ्चरतः क्रिमेरपि पदन्यासध्वनिः श्रयत 

कर्जत्यत्र न को ऽपि विप्किरक्रने वृत्कारिणः कारि ¦ 
उदु तृणममरे ऽपि मनमरशंका वृका्यागन 

विखन्धं मुनगाश्चरन्ति च मुहुः फृत्कारिणः पवनः ॥ : । 
अपिच ॥ अभ्रं दग्ववाञ्ननं तरवराध्वान्तं फलन्तीवत 

पातारं विशतीव भूररुणनामाकषनीवाटवी । 

काटेयः प्लवतीव व्रण्वतहवाप्यमोधरा मेदिनीम् 

स्वमोनुः श्रयतीव गां विगल्तीवोभ्रम्य हागाहनं ॥ ६ ॥ 
८ स्मरणममिनीय । ) हन्तेयं दशा नः । या किट । 

क्षोणीन्तां निषधांश्च तान् खजनतां ताश्च प्रजाम्तास्तया 
ुत्रावप्यथ तौ श्रियश्च पुरि तास्यक्त्वाऽऽप्य चोरं वनं । 

ग्याघ्व्यारदकाच्छमह्कगवरुश्वाविन्मुसेरादृते 
हन्तासिन् हतमण्डपे सहवधू बिध्रन्रयामि क्षपाम् ॥७॥ 

किञ्च ॥ तिह्याप्रने षिनतराजकवेष्टचमाने ` 



चतुोकः । ॐ 

अपिच ॥ कधूरमेदुरषटीरकतांगरागौ 
मानिन च म्रणयतश्च विधिप्रचेष्टो । 

यावध्यदोवाहि सितच्छद तुरतस्प 
ताविव भूटिमहिनौ शयिताविह खः ॥९॥ 

( रमयन्ती साततं कराभ्यामवम॒शन् । ) अये ! हन्त ! दमयन्ति ! ̀ 

जाताऽपि भूपभवने तदनु श्रिताऽपि 
राजाधभिरानपदनं सुभगा मेव । 

एतत्त देवपरिभावफटं हि यद्रा 
यदभेगं ययिथ मामयमस्य दोषः ॥ १०॥ 

अपिच ॥ आचारवेलविटसत्कुमुमोपहारे- 
ऽप्यायासतोविनिहितो चरणाविमौ यौ । 

तावेव तीरक्ष्णरिखरोपलप्कुलेऽम्मिन् 
सचीमरकीणेडूव निप्करुणे विकृष्ट ॥ १ १॥ 

`  (चरणतलमवमश्य सव्यथम् । } 

सृष्टेऽपि यत््मणयतः कलहे पुरा मे 
ऽप्यग्णष्टकल्पमभवत्तादेदं पदाग्नम् । 

अद्योपलक्षतमुखस्ु तशुप्करक्त- 
रेखाङतेन सुनतीह करं मनश्च ॥ १२॥ 

अपिच ॥ अूर्यपर्यलादामेनवसुव्णपरतिनिषधिः 
तदा या श्वान्तेऽपि प्रकटरुचिरायाप्नमनुदत् । 

तनुःमेव भ्रप्मातपतपनाभिन्नच्छषितया 
दुरीक्च खान्तम्मे तिमिरयति शोकेन महता ॥ १३॥ 

क्रञ्च ॥ कन्या क्षोणिपतेः समस्तवसुधानाथस्य काचिद्धभू- 
रवं दुग॑पथं श्रिता सुमहतीरार्तीश्चिरादन्वमभृत् । 

इतयेतत्कथकान नादपि पुरा श्रोतुश्च शषोचेन्मन 
पर्यत्नेव सदाऽपि तां कथमहं करोऽपि सोढा म्यथाप् ॥१४॥ 

( गिचिन्सव सनिश्वयम् । ) ॥ इृदश्ररसाहवयीन्मे वष्मध्था | वेदनः. 



कङविभूमनम् । 

यत्तत्सदाऽपि शाय कादाचित्कव्यथ परम् ॥ १९॥ 
( सविमरषम्। ) न किमिदमेगनापरित्यागोनाम मह हरितम् ( चिन्तयति। ) 

कलि! -- ( सदम् लगतम्। ) अयमवसरषवास्मदनुकूटः । तत्सन्नि- 
हितोभवन्नम्य धर्मचिन्ताय् दूरयामि ॥ तथाहि॥ 

मयि सन्निहिते पुसां क सा बुद्धिः सुधामिकी । 
विपिने वीरशार्दञे क गोश्रक्रमणक्रम : ॥१९॥ 

(सतरिहिदोमवेति। ) 

नायकः -- अथवा किमेतदुरितमिति । नन्विदं महत्सुतम । यथा । 
इमानेगष्ेशानिदमपिच कान्तारतरणं 

तमां दौ्माम्याद्धिषमितदशाश्चापि जहती । 
धर कञ्चित्कालं वनभुवि विचिल्यापि किलरमां 

प्रयायाद्धिस्न्ध पितरमथ सुस्थाऽपि भविता ॥ १५॥ 

सिख ॥ वाेरन्नकदाऽप्यमूमिह मृगास्तद्त्र हिस्युः खगाः 
स्याद्या तथा ददोयुरनघां व्याधाश्च रुन््युनै ताम् । 

तत्तस्या: कचिदप्यहो न विपदस्ततरैकपल्ीवरतं 
व्रीहय प्राप्रदयोविधिश्च सुमुखस्तस्याः मिय साध्नुयात् ॥ ¦ <॥ 

स्वमिति नेयं वि्लब्धं तदेनामधुनेष विमृज्य यायाम् । 
(र्प्र्न्य साक्षमाक्राङ्च। ) 

भोभूतानि ! नमोऽस्तु वः मियतमां न्यस्यामि युप्मद्वश 
हे भद्रावनदेवताः ! वनभुवि त्रायष्वमेकाकिनीम् | 

अस्यां वा वरन सौम्यतामथ विभ ! सवीनुकम्प्या सती 
न क्रौयीदनुकम्पयव विनहाम्यार्ता विोकाक्षमः ॥ १९॥ 
(प्रियामव्लोक्य । उ्ञहानुरागविषादं ष सुदृपारष्वज्व एखमादुम्स्य । ) 

द्धा! पिये, । खान्तं हन्ति हतोपगूहनमिदं यात्रा श्रमाश्व ते 

` पाते स्थितिरप्यहो! मभ शुषे ज्यां यतस्वामहप् । 



-चतु्ौकः | प्ल् 

(विय शनैरेतिष्टति। ) 
ककि! -- ( सद्भोग्तम् । ) हन्त ! सिद्धार्थोऽस्मि । ८ गृयति। ) 

सायकः -- ( मन्तुमिच्छनंगुक्राकषणमनिनीय । सारकम् । ) किमिदम् । 

दारुणमपि नो दैवं न महतहव सर्धाऽऽवयो विरहम् । 
अथवा सममुभयानपि व्यथथितुकामं निवारयत्येवम् ॥२१॥ 

( मत्तम् ) || दूथितेव किं प्रबुद्धा 
यद्वा मृतानि नेदमिच्छनित । 

अथवा सुणद्धयमुप्याः 

म्रभेव ( स्मगणममिनीय। ) न; नन्विहैकपिचये। चः ॥ २२॥ 
( निय) || कथमिदमेषच्छियान्निजतनुभात्रावशेष एषोऽम्मि ॥ 
( पिचिन्य सगम । ) || युवतेरप्य्ीशुकमपहतं यज्ञ एपवत् ॥ २६॥ 
टा! भिक । सवीःश्रियोविमूष्टाः प्रिया च सद्योविमृज्यते परय । 

अकरुण, दतधारस्थिर, प्राण, बुभूषस्यहो! चमकाकौ ॥२४॥ 
भवतु । सति व्यथाऽनुमवहेषे सतीमि परतः कथप् । 

अजनाध्युषितं स्थलमिदमपवनशोषश्च कथमहं यायाम् । 
अकरविदा्य वसन क तदुपकरणन्च खण्डयितुम् ॥२९॥ 

सवधायरमहक्रयम्रतीकार एव दुवििरावयोः। 
( दधमुष्ण निश्वसन्नेवर पुनरपवेराटयति। ) 

कलि; -- उपक्रणामावान्न्वस्याः परिदयगि भृहः । णनिषातयामि 
च्तुरिकाम् । (इति यथोक्तं करोति । ) ॑ 

नायकः -- ( पतनध्वनिभिशम्य । सविस्मयम्) ) कृथमयतसङइव पत्यमान- 

स्य खनः! तद्याकत् पदयामि । 
(कण तलमवसन्स्ंममिनीव एन । ) क्रथमयोमथी च्छुरिका 
(सशंकम्।) अथ कौनििदं नििप्तवाग कथमिदमवसरानगणमभिमि 



५६. . कटिविधूननम् । 

नैवेतदद्ितय धरुवे हतविधिस्पाह्यापमेनाप्यहो 
आवामद्य वियोगिनौ कलाथेतुं विस्यष्टचेष्टावहः ॥ २६॥ 

आस्तां यद्वा दु्षिदानि नाम दैवरहस्यानि । तदवलुनामि वमनममुनैव 
ललनायाः । ( शति यथेष्टम् । करोति । ) 

किः -- साधु रे साधु समार्वानतसोमाम्यमदोऽपि । 
नायकः -- 

(विन्य खण्डमादाय परिधाय गन्तुमिच्छन् सखेदमुपतिदय नागि चुम्बन् ।) 

मये! ॥ आच्छा मे वदनस्परहो ऽयं भवतु यामि सुग्वमुपते | 

मा स्म मूृतिमध्यवस्यः सति तव भाग्ये सभेताम्मि ॥ २५७॥ 
(मुहुमहुःसकष्पं मुखमाचुम्ब्य उत्थाय दिशोऽवलोक्य । ) 

अम्भति निमग्रस्येवमम तमिस्स्थस्य न किमपि दष्टिगा चरतामेति ।लत्प 
न्थावा कथमधिगम्यते ? (पुनष्पत्रिदय । सकर्णम्। ) 
भिये ॥ नि्मानुपे निजपदैकगति छशांगी 

एकाङ्गिनीमपनमित्ययि मास्म कुप्यः। 
म चान्यथा चकटथा विपद्म्ममात्र 

यातोऽस्म्यथाऽपि तव सुस्थितिरस्वितीव ॥२८॥ 
किञ्च | महिप्रयोगकलनावस्रोद्रतानि 

बाष्पोद्निन्दुपटरानि पितुर्निकाय्ये । 
वज्रं विलोक्य सुतयोः शमयसख कामं 

वमेक्षणे , कथमपि खयमाश्वसन्ती ॥ २९॥ 
अपिच ॥ माक्षेदीम्यदृति श्रुति न गणयन्यदचूतमाधां पुरा 

यञ्च त्वाच्च हितेवदामधुनवं तद्जामन्तिणः । 
यद्ध त्वा सममानयं वनमिदं यञ्चोपवस्त्या भूरे 

. ब्दंगी च विशोषिताऽसि फलितं तेषां वियोगः फलम् ॥३०॥ 
किंबहुना ॥ तदेषगच्छामि विपरृज्य च लां 

या हि कमयैव 1.1: ध 



# चतुथीकः; } ५३ 

विभिन्नभाग्यः खष् नीक्लोकः ॥२१॥ 
( सषाष्पनिरोधम्मुखम् मुखे निक्षिप्य क्षणं स्तम्भत्राटयित्वा सनिश्वासम् । ) 

अकं विहम्ब्य, कृतं परिदेवनेन ; सत्ररमेषप्रति्ठे । ( उततष्टति । ) 
कलिः -- अहमपि काश्चिदाकाटिकी विदयुतमिव कामपि भरमामुद्राम्य 
निवीसयाम्येनम् । 
नायकः -- (उवाय परितोऽवटोक्य । ) दिष्टया काऽपि प्रभा म्रादुभ- 

वति (वरिखश्य । साकम् । ) 

आकाटिकीं सुचमिमामाचेराशकस्पां 

अन्याम्रवेरेयविपिने तमसेश्र पूतम् । 
उत्पातभेव कल्ये विपदस्तु तस्मात् 

कष्टाममेव न पुन्युवतेभवन्तु ॥२२॥ 
अतीतः प्रियायाः सुषुप्तिकालः तदनुचितमिती ऽपि विरंबनम्। 
( स्तोकं परिकम्य । साघं पुनरद्य प्रियामुदिर्य । ) पिये | अथ प्रतिष्ठे असि 

दमाएच्छाते ( उपविश्य दृ मुखमाचुम्ब्य सकरुणम् । ) परिये! कागतिमेन्द 

भाग्यस्य | 

कालश्रादयति लजेति हदयं न स्थेथमाटम्बते 
यातायातकथेव चेतमि पदेऽप्यारवि प्रपते पराम् । 

कान्तारश्च कथन्तरेयमनवे ! चिन्ताम्बुधि वा म्रिये! 
गच्छाम्येषकथश्चिदाप्रहि पितुगेहं वने मा स्म भः ॥३३॥ 

( साभ्यथनम् ! ) क्षमार्थं पुनरागमार्थमबटे, हषादनुन्ञायताम् 
( सोपालम्मम् । ) दुर्दैवाविहि मां सुदवमनघामाराध्यतु प्रेयसीम् । 
( सभक्याकाशे। ) र्षावां करुणानिधे कलिमलध्वसिन् कषाल्प्रिभो ` 
( सा ्रलिबन्धम्। ) दीनानाथशरण्यतां विदादयेमीतभहेशमिये ॥ ३४॥ 

(कतिचित्पदानि परिक्रम्य परिय विलोकय सवाष्यम् ।) 

न सरतः पुरतश्चरणो मिये 
न च धृति मभते तमान् क । 



५४ कलिविमनय् ` 

ननु तथाऽपि नुदल्यथ कोऽपि माम् ॥ २५॥ 
करश्च ॥ अन्यतोगच्छतोऽप्यस्य स्ैधा धुरि ते स्थितिः 1 

कापि यातोऽहमिवयर्थे, मुषा मा स्मात्र शीयैमाः ॥ ३६॥ 
अपिच | पापः कालवद्ात्यजामि भवती किं वाऽन्यथा प्रम नो 

तत्ताटगििरहक्षमश्च भवितेत्यालोच्य दैवीं गतिम । 
आत्मन्येव ममाश्वसिद्धथ सुवावात्मानमप्यादरातं 

मरल्ाद्ाकटनाद खण्डितम् तावत्पुषाण प्ये ६७ ॥ 
( सव्रिषादस्तम्मम् परयनेव स्तिमितम् तिष्रति । ) 

कलिः -- अहमप्यतदवटोकितुन्नक्षमे । तदन्यनो गवाऽम्य शीध्रा- 
पसरणोपायुद्रागयामि यावत् । ( इ निशकरान्तः। ) 
दमयन्ती -- (निद्राभेगन्ाटयन्तो परिव रेते । ) 

नायकः --- (समयरसम्भरमतिषादम् । ) तदितः क्षणमपीह न म्थानव्यं ¦ 
यटृद्ूुभ्यतीव प्रिया । 

(स्तोकमन्तरं गत्वा आरात “ भोभतानि "' इन्यादि पटम् प्रस्थितः। ) 

(नेप । ) आः! सुप्रभातमयनं जनितं दशान्नः 

प्रातम्तनः रिशिरवानिह वाति वातः । 

निर्मन्धबन्भमपहाय सरोरुहिण्याः 
निप्पातुकः केथमपीह रवीति भगः ॥२८॥ 

नायकः -- (निरम्य ) पथिकानामिव स्वरः प्रभातेव विभावरी नदि 
तोऽपि न विम्बनीयम्। 

पतिम्मतिम्मुदमपि साभमेतया 
निवतयब्रहुमिह देहभाभ्रतः। 

वने व्रजाम्यथ मरुतामधीश्वरो 
शिवाविममबतभहो । पतिताम् ॥३९॥ 
(शति सील रम् श्य् स्याव श्यां -सत शं निष्कतिः । ) 
नेपथ्ये । सहस्ततादम् । ) अन्न प्रवनगहवुं 

< क भदरं 

¢ 
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चतुथाः } 

(इति पयोत्तं करोति) 
दमयन्ती -- ( परिय । परबोषन्नाययनती । मीटिताक्षमेवं तात्ररििन्धम् \) 

अवियोगदशाविरोषविन्ं 
अङुचाश्चषसुखाशमक्षतोष्ठम् । 
 अतितृप्तमखण्डमादमादं 

अमद वस्तु मुदेऽस्तु मेऽधेजानि ॥४०॥ 
अपिन ] मच्धित्मुखात्मकमखण्डतपोऽधिगम्यं 

पारेतमःपरविलपत्तरुणारुणाभप् । 
यद्रजमुद्यादिव भृतसमूह मीमं 

भेम महस्तदिह् नः कुश्ाय भृयान्॥ ४१॥ 
( ग्रानामिव नादयन्ती सगद्रदम् ) हा | भगवन् भवानीपते! करिमेवमावय)। 

‡रशामेव फलम , तद्यथा ननु पश्यसि 
्षोणीमिवानुपमितां श्रियमप्यमेयां 

मरणादपि प्रियतमो तनयौ च दिता 
जायापती कथमपीह शरीरष्रत्ति 

कर्वः शिवेह विधृतकपरराग्रो ॥ १२॥ 
किञ्च ॥न श्रुगारक्रीडा न च युवतिमूषाविधितरिधा 

य विस्भाखापानच रुचिमदालाद्यमथवा। 
नवा निर््यापारं ुखशायितमातािहरण ! 

परमो! यात्रापीडामरपनमयं सभैमिह नौ ॥ ४३॥ 
अपिच ।ये द्रष्टुं चिरतः परपन्ननगरदहाराधराजानयः 

यस्याः सोम्यकराक्षवीक्षणयुजे दिक्फश्च यन्रानधुः 
अदेवं सच सा च शंकरगुरो ! कन्तारगर्भ गतो 

पान्धेरप्यवगण्यमानवमुषौ  वतविहे वीक्ष्यताप् ॥ ४ 
एतञ्च ॥ यद्सिशनगतीहश्रणिकोशिरकोशी 



१.4 कटििरनंनम् । 

रिवरिव ! हिव , पर्य प्रापितं कार्न्ववस्था् | ४९॥ 
( करंसव्येनान्यतश्च प्रसाये । साकं दरमुन्मील्य । सवितक्रम्। स्वगतम् ) 

अहो क्रार्यपुत्रोऽपि प्रचरितः! 
किनिद्रावशतः कचिष्यृरितवान् कि वा कुतश्चित स्थितः 

कि वाऽऽस्ते पुरएव मे घनतमस्पलान्मउन्वीक्षया | 
किंवा खप्रगिहलरिखनिवरैः कटः कचिचेष्टन 

सर्व तत्स्फुटयामि (प्रकाशम्) हा ! प्रियतम प्राणेश्वर क्राम्यरो ॥४६ 
(क्षतरिरस्य सनयविपादम्। खगतम्। ) जः ! कागतिः ! हाधिक् ' 

करिमाथपुत्र(ऽपि वियोजितो ऽधुना 
कथं सयातः परतोदिगंबरः। (क्मनमकरमृश्य। मानवम् । ) 

ह हा ! हताऽम्म्याभि निकृत्तमम्बरं 

विरक्तएव क्रचिदद्रवत्मभः ॥ ४७॥ 
किश्विदिव परछ्रिम्य परयामि तावन् | (सदमोग्याय सत्वरं परिक्रम्य कुद्ना 
मभिनीय सव्यथम् । स्विवा ाघपर । ) परिगिदन्मः यन्मम दोभाग्यामिव म्रति- 

षणे बहुखीमवति । तत्कथमहममुमधुना विचिनुयाम् । अथवा किमम्यति- 
चायेन । यतः। 

निशीये निद्राणां नहदथ विखण्ड्यापि वमनं 
प्रयातोऽसो परेम्णा किमु पुनरूपेता मम पुरम् । (शिविन्य । सोलमुस्यम्। 

विमुच्थवं यातोऽप्यनुशयधुरा किन्नु न भवेन् 
पपि स्तग्धरस्तस्मात्फथप्रपि च सद्योविचिनुयाम् ॥ ४८ ॥ 

(पृरःप्रसाप्तिकिरतलमवनतपूतेकयं वरिचाये नारयन्ती । सविषादम् । ) 

वीक्षे पदांकमिति चेन्न तलं सुद 
शब्दापयेयमिति चेद्रसना निरुन्धे। 

ध्वान्ते गते विचिनुयामिति चेत्सयाता 
खञ्ा कचित्सहति चेद्मसीह चतः ॥ ४९॥ 

ङिन्न ॥ $ सोख्यमापि सुदक्षं महत मियेण 
फं बाध्यलेमि विषा षटु हिसकऽऽवाप् । 



चतु्थीकः } 

कि वेक्षि मां जनयता जनकेन वाऽत्र 
किं वान्वभावि च मयाऽप्युत जन्ममाजा ॥ ९० ॥ 

प्रत्युत ॥ आदावस्य गुणश्रुतिव्य्तनिता छेदस्ततः प्राप्तये 
पश्चात्त्मुरदूत्यतस्तदनु तदरेषा्यदिक्पालतः। 

शायैक्षादथ निष्क्रमात्परमटभ्यप्तिरथोऽस्मादिति 
ेदायेव कृतोदयाऽस्मि धिगिदं भीमात्मजायाजनुः ॥ ९१॥ 

आः ! कः कमैपरिपाकमप्यन्यथयितुमीठे ! हन्त ! हा ! धिक् ! 
धिक्मतरकमं सततं सुखितेकमायि 

पिग्वेधमं कुरिरटेखनबद्दीक्षम् । 
धिग्देवमातजनता्तिकरं पुनश्च 

भिङ््यजन्म धिगिदं जननं वधूनाम् ॥ ९२ ॥ 
तत्रापि स्ैधा धिम जननम् । (सोच्छरसमृ्मैमवरोक्य) हन्त ! तमसि न 
लक्ष्यते किमपि। 

देवाः कास्ति मम प्रियोदिगभिपाः कास्ते वआशीर्विधिः 
शंमो , मामव हैमवल्ययि पतिं देह्य मे वम् । 

, धातब्रौहि किमेवमेव मवितास्म्यलन्तमेकाकिनी 
व्रतेन वनदेवताः सकरुणं रुन्धं प्रियं रोद ॥ ५३॥ 

(क्षणव्रिरम्य सनिश्वासम् । ) न किमपि प्रतिवचः अथवा स्थाने खल्विदम् । 
यतः ॥ क्रीडाजागरशोणकोणमपि मे नेत्र निरीक्ष्यैव यो 

मन्मानोदयहंकया पटूतरं चाूक्तिकारः पुरा। 
हिला कापि सएव दूरमगमदेवाः परे रकिपुन 

मामाश्वासतथितुं न कोऽपि मम तदौमम्यधाश्नः फर् ॥ ५४ ॥ 
भवतु विचिनुयाम् | (मण्डपावतारं नाटयी स्यशममिनीय । सहेम ।) -अये 

मप्यतिकशीतस्पदीमसुमदंगमिव रक्ष्यते । ( कंचुकमवषटृ्य । सहोहासम्। } 
मायैपुत्र, नोऽपि हि सहैव वाप्रसा। अपि मां रोदयितुमेवमवतीयै म 
ए्टपमधितलमतिनिभूतमेव रोषे । ( रोभ्या सहानुरागमाटिगन्यव.। विद्रव  । 

(सताप्वतम्। )हहावाहपः ¦ ब्रह. 



६ कटिविध्रूनेनम् । 

(तिरिप्सः -- मुखं व्यादाय पादं इदं कवलयति!) 

दमयन्ती--हाधिक् ? हन्त ? अबह्मण्यम् ? अतिमहितामि युना ; 
हाहताऽस्मि हा अनाथाऽस्ि, काति भिय ! परित्रायस्व ! पाहि नील 
कण्ट पाहि (शति कशनि। ) 

( तिरिप्सः -- वपराकषैन् षिरमुपसर्पति। ) 

दमयन्ती -- एतत देवाः अजगरोऽजगरः !! अक्षरणायादशारणं शग 
णं , हन्त हन्त  बिलमयम्मां नयति, शुममार्यपुत्राय रिवायोनमः 

( इति तिरिप्पेन कृष्यमाणेव बिलपरव्रशे नाययन्येव निष्क्रान्ता । ) 
इति श्रीमहश्रार्पाण्डितनारायणमद्दानीतर 

कलिविधृनेननाटके विप्रटंमोनाम चतर्थो्रिः शिवाभ्यांनम 

अथ पञ्च्माक 
(ततः प्रव्रि्ाते टजात्नाटप्त्रेटापत्रः ! ) 

एरापत्रः -- कथमिदं वक्तास्मि सखामिने | यतिकिर | 
शीटग्रेिशखयेव तामप्रहनादत्ष्टुकमि माप 

व्यापोऽयं बत ! काकतालकल्या प्राप प्रतिष्ठां पराम् । 
इत्थाघ्नाम विदर्भनाममि विधिभैतते प्रसत्रान्तरः 

तदन्माममि वेषमीं धृतिमधात्लाम्यर्थवेधातुर्काम् ॥ १॥ 
तदं विचिन्लय; आख्ययमेव निखिटमप्याज्ञावरतिभिरर्यीय । आम्तामिः। 

एतावन्तमनेहसं प्भुरभृन्न कापि कुण्ठोद्यम- 
स्स्येषा प्रथमावतारपरणिर्भगस्य मृष्णोरितः । 

द॑षत्योरथवा तयोरिह फियत्पयन्तमास्तां विपत् ` 
मोध्वीधःक्रमतोदधति हि गतीः भायोदश्चा देहिनाम् ॥२॥ 

(परिक्रम्य पदान्तरे स्थित्वा परोविलेक्य सवितकंम् । } 
जानीलमूर्तिरतिमात्रशरीरवनी 

मारोटकुण्ड्युगारूणगण्डमिततिः । 
जाच्छदिताच्छवसनः स्वयमानव्ष 

श्याति सेससुतत्वातिभवेन कती ६ = ( पर्वति। ) 



काकोटकः -- ( सख्गतम्)) सयमगृणोऽस्मि । यत्तस्य मल्यकपिम् | 
तेथाह्यनेन । 

विस्फारितं सुचरितैः मथितं यदम 
रानन्दितं सुरवरजितमात्मनामे । 

दीपं कुटेन च कृतज्ञतया समिद्ध 
यस्मिन्सति स्थितिमतां रृतमन्यपुण्यैः | ४॥ ( सरं परिक्रामति । ) 

एलापत्र -- (विशरय सहधम्। ) कथमस्मलियमित्रंकारकोटिकः । तदे- 
नमम्युपगच्छामि । (शुष्य । ) सखे, खागतम् । 
कार्कीटकः --- (निरम्य निवेष्य लगतम्। ) नन्वयं कटेः परियामित्रमेडा 
पत्रः । किमनेन पंरप्य । य्दा सर्प्येव तावहुपजपाम्येनम् । 
(पकाशम् । ) ससे, चिरादृष्टोऽपि । ( परिष्वजते । ) 
एलापत्नः -- (सकृतुकम् । ) सखे, कथमिव मुक्तशापोऽपि । 
कार्कोटकः -- श्रृए ॥ दैवान्मां दवदावषीडितमपाद्रूतानुकम्पी नट 

दशापादप्यथ मोनितोऽस्म्यनुपद तद्रातरसंस्पदीतः। 
एापत्रः --- (खगतम्। ) किमयमाह नं मृतानुकषीति । 

(प्रकारम्  ) ततस्ततः । | 
काकटकः --- ( खगतम्। )न प्रतीपपक्षरवािनसपकलमपि विस्तरणीयं । 
(प्रकाम्। ) || तस्मे तत्र मनाङ्याप्युपकते माणमरदातुः पुनः 

क्रं वा निष्क्रयतामिहाहति सते, पादप्राणामात्परम् ॥५॥ 
एणापलनः -- (सगतम । ) अधिकमनुरज्यतीवायत्रे । तदेनमुपनपा 
मि तावत् । (प्रकाशम् ) ससे, कथममुमात्थ भृतानुकपीति  यतः। 

काटाहृहोः समुपभुज्य पर पुरस्थां 
आनीय काननमतिम्यथयन् पदव्याम् । 

निद्रादशामवकटय्य ह्नि 
दूरं गतस्सकिल मतवख्ुकम्मीः ४६ ॥ 



॥९। केङिविष्भन् । 

रापः कालवक्षादये वनभुवं सामान्यनाकण्यै च 
श्राम्यन्तीं सममेव तामपिषयं द्रष्ट सचापापहिः । 

पातित्रत्यममूमवेदियमपि प्राप्ता पितुर्गेहमि- 
त्यालोच्यैव निङ्ीथणएव शयितां मुश्व॑स्तपसवी गतः ॥७॥ 

एलापत्र; -- ( निशम्य सगौरवम् सतम् । ) यत्सल्यमयमसौ महालमैव 
पग्मयन्नः प्रभोरेव परमोदोषः । भवतु संरायमनवदोषमवच्छिनब्नि 
( प्रकाशम् । ) गच्छताऽपि किमर्घाशकमपि विखण्ड्य गन्तव्यम् । न किः 

सावधरमः सामिनप्रंकरणमनपिकायाः । 
कर्कोटकः -- क्रूरः काटः करिति सखे, कोऽपि कादम्बमृिः 

वामोऽप्यस्याहरदथ मिषालराक्तनैश्वगररोषम् । 
तस्मान्नम्रीरृतवपुरसो किन्तधेव प्रयाता 

चेहाधन्तत्परमपहरम् काऽपि ठीनम्तपन्वी ॥८॥ 

एलापत्र: -- ( खगतर्। ) यथा टृषटमाह प्रियवयस्यः । पमः 

कारणङ्केिनं कलिम् । (प्रकाश् ) सखे, सत्यममो भतानुकंपी , य 
देषचेरापहारिणमपि कलहसन्नावधीत् । ( स्मग्णमभिनीय । ) हन्त ! ति 

या च सप्रल्यव मयाऽध्यतिता । 
काकटिकः -- ( सङुतुकम्। ) कथमिव कवा, कीटशीवा । 
एलापत्रः -- केनापि किंरतिन निरूप्यमाणाध्वा निकामरुदितमेः 
कापि प्मुञ्चलन्ती नातिटूरतहतएव प्राच्याम् । अनुधावताऽपि दरयेत मा। 

( नषप्य। ) मोभिद्ठमहठ, श्रयताम् । 
प्रणापैणेन सविताऽपि ततः सुताम्माम् 

कं दुषिमास्य परधाऽपि चिकीषरंहः । 
मामीदङ्ीम्ममदशामियतीं च वक्ष्या 

प्येषामतिस्तव बरं गतिरन्य्तोमे ॥९॥ 

एलाप्ः -- ( काकम् । ) नेते दुणरसुरेेति | 



 क्मोकः | ११ 

( पुननेषथये। ) कान्ते किमात्थ तदहइति | श्रयताम् । 
विधिः पत्री पौत्रीं विधुरपि मुनिखीरपि हरो 

गरोदौरांश्चन्द्रोऽप्यथ गृरुरुतथ्यप्नियतमामर । 
मरमीमत्रिर्घोटीमपि रविरहल्यामपिवृषे 

त्यसो वण्टाघोषस्सरणिरियमर्यैरपि धृता ॥ १०॥ 
अपिच | व्याषोप्यहं करुणया यदपामहेम्तां 

यन्मृ्छितां समुद जीवयमृक्षणेन । 
गहरा ऋज् सरणिमप्यनयं वरोरु 

मवन्तदत्र मवतीमुपभोक्तमेव ॥ ११॥ 
किञ्च ॥ सुतामाचायौणीं हमधनवधवीऽथ महज 

मगम्य॑छरीमाहो मनभिजविमोहेन वरृणताम् । 
ततम्तत्पापानां किमनुगुणमेषामुपनतं 

फट्वेनेयेतत्परमव्िदितं ते जढमते! ॥ १२॥ 
कारकोटकः -- (निशम्य । ससम्भ्रमम् ) आमाम् । रन्ध इव कोपि तां 

पापः पुटिन्द्ः। तदनधाव्य सजवमममवावः। ( वर्तिमुपथाक्रतः । ) 
(पृननपथ्य। ) अये, श्रयतामिदमिरं हितम । 

मस्माविचारण, सुजस्तरुणीमनाथां 

बाधाऽपि मे नहि मुधा मवितेकपलन्याः। 
उञ्जीग्यमामथ मयेव ल्यायमा धाः 

उज्वाल्य वह्िमियिता खयमेव कस्तम् ॥ १३॥ 
अपिच ॥ शिशचक्रे कावित्मङृतिपुरुषांख्ीनपि पुरा 

मरभावात्सा काचिव्यरुणदरुणं दरागुदीयनम्। 
पुनःकाचित्कारश्रितमपि पतिं प्रापदनघरा 

न तत्पातिब्रलयं रहयति कदाचिद्टरवधृः ॥ १४॥ 
एतच | यद्रत्रानङतः सिया सरणं खाहाविभोदुटैमं 

यश्चा व्रतसोभमाच्छितिवृवेषन्यदीलाक्षयः । 



६२  करिविधूननम् । 

ताप्तामण्वपि नैव वेत्सि-चरितं येनेति मां बाधसे ॥ १ ९॥ 
काकोटकः-- ससे, किमपि जिह्य कतुमुद्यतहव वराकः । (ततं धावतः) 
( ूतनैपध्य। ) वरारोहे ! वन्यप्रलयकृति धर्मोनु मृगयो 

करपाख्या सा का वा किमिह करभोरु ¦ प्रलपितैः। 
वृति व च्छया मृतिमतिघनश्रोणिजघने ! 

कचारृष्टिसमेषा सुखयतु न वा मां गुरुकुचे ! ॥ १६॥ 
उभौ -- (धातरन्तपेत सचदकघ्रमम्। ) हहा ! पापं ! पापं !! 

(पतनपश्य। ) अदय यदये स्मयादमू 
विरहारता विपिने विमंश्रयाम्। 

अभिभूय कहे चिकीषुर- 
स्यथ तदुर्मग ! मम्मसाद्रवेः ॥ १७॥ 

उभो-- (पलम् ) शापनीयएव चण्डालः । । 
(पुत्नपध्य । ) धिक्तां कि वोत्मुजेयं वनमनु वनिते ....हाकिमेतत्समिषे! 

ज्योतिर्यीवाटथिभ्यो.भमृमरकपिङशञ्वाटनालामुदशंम् । 
( सकर्णंनीचः।) हा ! हा [ष्डुप्ये ! हहाहो ! ( चीत्कारः । ्रिगमः।) 

( नकरुणगदगदं सनिश्वासफतकारम्। ) बत् ! बत ! हतया दाहितोऽयं वराकः 

भस्माप्यस्मादृोम पतति रपर कृतो निष्क्रयः सवोपकतुः ॥ १९॥ 
उभौ --- (सहभताण्डवम्।) षाधु दग्धः पापीयान् , अहो ! अस्यादयालु- 
ता। यदाततायिनमपि विप्रक्तमनुचिन्य रोचतीयम्। . 
 पुनैपधये। ) अवतितोऽत्र विजयः। परममुनेव महापथेन गच्छन्ती भियं 
विचिनुयाम्। 
उभौ -- अपतापरतमेव साप्रतमस्यास्समृपसरणम् तदपसरावस्तावत् । 
(इति निष्क्रान्तौ ।) इति शुद्धविष्कंमः। . शिवराभ्यानमः। ` 

( ततः प्रत्रिरति सभयव्रिस्मयसम्भ्रमा दमयन्ती । ) 

दपयन्ती ण निषु निरूप्य) जः किमन्तर्दितमवोकयन्याषव मम 



पशचमाके; 1 ११९ 

तासु भ्रवादाश्च तपोधनानाम् । 
तत्सवेमदयास्त दशोः पुरस्ता- 

त्कथं श्रिते खप्रपुरस्य शोभाम् ॥ १९॥ 
आस्तामिदम् ; नन्वेवमेव तेषां मापितमपि । तद्यथा 

भद्रे, मा स्म शुचस्वमेव पुनरप्याप्थेनमेव प्रियं 
विध्यस्मान्प्रणिधानतोऽभिदधतस्तास्ताः श्रियः प्राप्स्यसि | 

दैवी ोरणिरदय वामसुरमा काटः कियान् क्षम्यतां 
क्षीणा चान्द्रमपरी कटय किमु तथेवाीत वरृदधेविना ॥ २० ॥ इति ॥ 

ननु दण्डापूपिकयैव परोध्यमिदमप्यनृतमेवेति । सति कु्ये हि चित्रकमे 
(-परिकरामन्येव सविमर॑म्। ) आः क्रिमिदमर्ताचत्यसानमाश्रययेव मे । यतः। 

निद्राद्यागहिताश्िराय किमियं खप्रायते जाती 
कंवा जाटकथा तथेह छटने किं लभ्यते जाचिकैः। 

सकल्यः पृनतीति किं न हृदि मे पत्युः परं किञ्चन 
स्यादन्या विधिदुषिरासपरणियत्सा हि नानाविधा ॥ २१॥ 

अपिच ॥ क्षणमिव सुखल्दस्ततक्षणं दुःखधारा 
क्षणमथ च न किच्चित्त क्षणं तद्यीति । 

अहह ! विधिविलापोजालजी वीन्द्रनाल- 
मतिनिधिरि किं किं ददीयल्यात्ममाजाम्॥२२॥ ` 

जआस्तामिदमनयेव सरण्या परिक्रामामि। ८ इति परिक्रम्य पदान्तरे स्थितये 
वृक्षानवलोअ्य सादरम न्नर बध्वा सकरुणं सप्रध्रयम् । ) | 

अस्ये प्रसीदत वनस्पतयोनमोवः 
क्रास्ते मम मियतमःकट्षीरताक्षः।. - 

तत्स्वापतेयमनवं मयि निवहन्तयां 
गूधं कुतः भमुरिमामपकण्ये यातः॥ २३ 

किञ्च ॥ तिरक! तिलकः कासते; कासौ! रतौखयः । 
परर! पररः हेयः; श्यः कवष कवरी 



कलिविभूननम् । 

बद्र! वद रे नाथ ¦ मुखेन चन्दन चन्दनं 
फणप्त!फण सक ; त्वे रुन्ध्यालवंग ! लवगमम् ॥ २४॥ 

छतमिह कपारन्यानां वस्समम्यथनया। नम्विदमभाग्यमल्पमाभ्यायमि। 
( बादरप्रसायाकरार्े। ) 

हा! मातः, क्रिममूमसूत मवती दुःवैकङीलां मदा 
कापि क्रासि पितस्वदेकतनुना नायेन मुक्ता षने । 

भोभ्रातह॑तसोदरीं मुहुरनुध्याय व्यथां मास्मगाः 
भद्र ते ! जनते न मामिव सुतां चित्तेऽपि नातु स्मरेः ॥ २५॥ 

हानाथ ! हाकरुणानिधे ! हा भगवति भवितम्यते ! हा भगवन् भवानीपते ' 
कागतिरितः करुणविापिन्याः!किं शरणं कृवा यानम् । 

अहह ! युवतिमात्मच्छायया तुल्यवृत्ति 
मियतम ! चिरकालादात्तविसभसुप्ताप् । 

कथमिव विजहानोनिभिहानोऽप्यमस्तं 
मतिरपि तनुमाजां मिद्ये दर्दशायाम् ॥ २९॥ 

अपिच | अपि कथमिदं दुष्टं दिष्टं व्यरेचयदित्यम् 

अपि कथमि दोर्ग र्ग व्यदध्वहि निर्भयम् । 
अपि कथमहं निद्रामुद्रामनात्तचरमधा- 

 मलिल्मधुना चष्टे कष्टे खपरभवपाथताम् ॥ २७॥ 
किञ्च | माणादप्यसिमे मये, ्रियतरेलयातीमभिन्याहरन् 

यस्लम्मामपुषरङायाग्रभहितेवन्येः फटैः कानने। 
पतचम्मामजहान वेदि विहितं कश्चिच्च मन्तु भ्रमो 

तं सम्यक्मथमं मरदश्यं चलितः स्याश्रेन्न दोषोऽस्िते॥ २८॥ 
यदा मय्यवास्तामागः। अयि धाक , साधूमो साधु ! 

मरिनिमिति किमीज्य भेदनं दषैणानां 



पञ्चमकः | १९ 

कुटिलमिति कलत्रोत्सभेनं तद्वदेव ॥ २९॥ 
रञ्च ॥ यद्वा यातु भवान् कथं तव पदौ स्न्दं व्यधत्त पुरः 

स्यदेतचच कथन देवमापि तत्सो स्थितं निम्धेथम् । 
त्येषा हि विधेर्विनोदनविधा वनहेरिं दाहः क्रिया 

नाथम्येव गते दयाग्यतिकरे कोवा दयेताद् मे ॥३०॥ 
अमिच || नाथेनैव विमूञ्यते यि वधृसस्वश्च सा वभ्यते 

प्राणलयागकथा वरा वरतनोत्रींडाकराञजीवनात् । 
मानादाहुरणीयपरीमसकलां मानः मतिष्ठाकरो- 

दत्यन्तश्चख्टुञ्रत्पवनवलाणाः प्षणान्नश्वराः ॥ २१६ ॥ 

इदश्च ॥ प्राणनेनाचिरहपितुमप्यगनेवास्मि शक्ता 
दण्धप्राणाः किमशनिमयावेद नाहं यथावत् 

आगान्नागाननमथ तथा हब्धकेनाप्यरोषि- ` 
प्यत्र ट्ठ दटमलिलमप्यत्तमेते न नष्टाः ॥२२॥ 

ठतच | प्रेयानामरणानतिक मम गतिस्तव वा न पातापि मां 
तिष्टन्वद्यतनाः भममुखजनास्त्वामेव सेवे ततः । 

इत्थं नाय, निधाय चेतति मुदैवारण्यमायामहं 
लञ्चेनामजहाहहा कडिनता पुसां लदेके दवा ॥ ३३। 

हन्त! कदाऽपि न विखम्भाहौः पुमांसः । यतः। 
अभिनयति तदेकायत्तचित्तलमम्र 

प्रणयति च परोक्षे तद्िरधकदीक्षाम् । 
न वचापि कृपणलं कापि कातासु युनो- 

गिरमहमिव पंसोविश्वस्न्ती विनष्टा ॥३४॥ 
किश्च ॥ चित्ते तवास्ति मम चित्तमदाहरेच्छां 

संपादयामि क्षरितीति गृहुयहमीम् 1 
विश्वास्य सीहुदवशाष्टिषिनेऽपि स! . 



६६. केठ्विधुननम् । 

अया छृतमेभिरसरनपस्य तवोपारम्भेः। यतः । 
जन्मेदं बहु्ुः खभागिति विभो ! प्रागेव वैरिचनी 

जेवाऽस्तीव ल्ारपष्ाशशिता दौःस्थ्यं तदेवम्मम । 
विज्ञाथेव विधेविभुलमनहाद्धिज्ञानशारीविभ्- 

द्श्था यह्कनेखथेव जगती न कापि या जीर्यति ॥३६९॥ 
तदद्य वरमपुमोसः । तदियमस्यमिव तरुशाखायामृद्धध्य कथश्चिदात्मा- 
नमापदस्तारथै । ( अयेिद्धेक्य । कामपि लतामयलोक्य । ) अधिके! 

आरद्रान्तराऽस्यकटिनाऽस्ययितक्षमाऽपि 
तपिठभावरपिकाऽमि सतीनिमाऽपि । 

च्छामि तद्द मम क्र पतिः प्रयातः ? (सहा जरायिवन्धन् । ) 
ाचेनचद्रव गहे मम वन्धरञ्जुः ॥ ३७॥ 

क्षम क्िम्य। ) हहा ! तमपि कषठिनान्तरा संव्रत्ता। ज्ञायते "` मानमेगी- 
तेमपमम् ,, इति तवाऽपि मम प्राणविमोक्षएव परमन्तात्पयंमिति । 
आस्ताप ] ( रतामाच्विध दलान्यपव्यन्ती सकु सावहम् । ) आतर !! 

आदौ भामि! नितानतग्रेुखा तापासहोत्ताम्यपि 
पश्चत्कचिदुपन्वृक्षमयपे धतम खरत शनेः । 

तम्याकं जनयस्यथापहरमे तञ्जीवनाडीकटां 

तदयक्त ङुटिलात्मनस्तव ममोहन्धेऽपि साहाय्यकम् ॥६८॥ 
(टतो तर्शाखायानि क्षिप्य निवद्वाधि कणप्राप्तज्य प्रारमुखीभ्रवा साव्रटि सदा 
प्यमराकरार । ) । 

देवाः परयत निति नृपसुतामुदन्धनायोद्यतां 
मामेनामजहादयाघनमनाः खाम्येव मध्येवनप् । 

आस्तामेतदहं पुनभेवदशायोगेऽथवा मत्पतिं ` 
यायामत्यथितान्तरं भूवि यथा तद मुगहन्तु माम् ॥३९॥ 

(नप ।) हाल्!। साहिमैह काऽपि करुणं किञि्दन्ती खयं
 



पञ्चमोकिः | 

उद्वध्यात्र कुतोऽपि मैमहह ! श्री! सी ! हता! हां! हता! 
मामा मानिनि, संशरणुप्व सुहितानात्मनि मा साहपरम्॥ ४० ॥ 

(प्रविद्य सपम्प्रनम् साधत्राहाः सदषोप्र्य ठतां दटमवम्बन्ते । ) 
दमयन्ती -- (ससम्भ्रमम् सघ सक्ररणं सगद्रदम् । ) आः किमिदष् ] 

मदराबत करतोनिरुन्ध दयया पलयेव मुक्तां कने 
पराणानद्य मुमुक्षरम्मि बत! मह्टाऽपि पापी भतरेत् | 

भीमम्थेवमिहात्मजा समभवं त्यक्वा मयाताधुना 
मवे खामधि्ेरते व्रिधिदशामदयेति कस्ताञ्जनः ॥४१॥ 

परपोदत पादेषु वाप्रणिपतेयम् । कृतमस्याः पापीयस्याः परित्राणप्रयः 
तनः 

साथवाहाः --- ( जनान्तिकम् । ) अहो पातिब्रल्म् । अहो विनयः | 
भहो रूपमहो वाड्भाधुर्यैमहो किमियं भेम्यथवा निषधराजमहिषी दम- 
यन्ती 2 तद्वियमनुक्ष्या । तदाश्वास्येनां साकमेव नेप्यामः ।( प्रश् ।) 

भद्रे, मा स्म शुचः पतिस्तव नटः कटेन कािदशा- 
मातस्तवामपि मृक्तवानिति वयम्मन्यामरहे साप्रत् । 

चन्द्रश्चन्द्रिकया विनैव नु भवेत्यक्वा पभांवारविः 
तत्ते रच तनुं कथञ्चन पुनस्तं वै पतिं मराप्स्यपि ॥४२॥ 

वयमप्यत्रभवल्याः पुरमेव प्राभ्थिप्महि । तदेट्यस्माननुयाहि । 
दमयन्ती -- ( लगतम्। ) क्रिमेवं सवैतश्च मे प्राणपरित्यागप्रलयदाः 
प्रणिपतन्ति | (सविमरेम्। ) 

अपि किमनुभवरोषः प्रजावगणनां किमाप्य मत्यम् । 
पुनरपि प्या योगः किं वा दैवस्य संविधिः कोवा ॥४६॥ 

(प्रकारम् । ) भद्राः किम्मह्यमपि दयन्ते भवन्तः ! यतः। 
संपदि मथमं ततोननतया परयैव पकषात्ततः 

सोमागेस्तदनन्तरशच परनसाप्यावभिताऽरम्यन्तत 
कोभीम्यत्नव्ावतासपरणि दः खेकतामान्तरां 



६८ कठिविधूरमभम् । 

मा माम्मोदयितुं यत्व्मनंषाः! पाल्या नु पापीयसी ॥४४॥ 
तद्िमज्य मां दर यात । (प्रभामत्राटयरति।) 

सावाहाः -- सखायः, मवतु कटकनिविज्ञनमप्यत्रेवास्माकम् । यतः। 
उ्थोमाम्भोनिषिटषिनोऽपि तरणेः पदाः परचाराक्षमा 

सत्नोड़ीनकुतृहटाश्च निभतं नडं किङ़न्यण्डजाः । 
दाक्षिण्येन विनारितोप्मछृतया वाताश्च जाज्वस्एशः 

` त्यक्लेनामपि नः म्रयाणमधुनेवास्माकमप्यातेये ॥ ४९॥ 
तदवती्यन्तां सेभाराः, तदययमम्ं कथश्चिदस्मत्कापिनीभिरायोनधिप्या- 
महे । 

त्रिचतुराः -- तथैवेति निष्क्रान्ताः ।) 

दमयन्ती - मद्राः इदमपि तावदवधेयमत्र भवद्विः । त्किर 
नाथेनैव विततार्जता च युवतिश्चाहं चिरं चिन्तां 

तद्रम्सादरमाथिनामपि भिनदमयस्थानमम्यथनाम्। 
मामा तिष्ठत मास्म कुप्यत दशामन्वगियोदेहिनां 

याचे वस्तादिदं न कुत्रीचदपि व्रृष्वं मदीयां गतिम् ॥ ४९॥ 
साथवाह -- (कें सानुकम्पम्। ) जति, मामेवम् । 

वत्से लां तनुजेति रक्ितुमिमे सज्जाःपुनरन; स्रियः 
सन्लत्रैव हि ताभिरेव पतततं स्थातुं चमरह॑स्यहो । 

अस्ाश्चिन्य माऽन्यथा तदवनात्पुण्यं यशः पराधरमः 
` विखब्धा मव तृणमेव जनकाम्य्णश्च नेष्यामहे ॥ ४७॥ 

दमयन्ती -- ( घगतम्।) स्यमि सत्यवादिनएव यद्ुपमेवेषामीटगिं- 
गितमाचष्े। (विषस्य । ) किमावुकसदनमनुप्राप्यापि दुभगायाः ! (प्रका 
राम् ) सत्यमपापमेव तत्रभवन्तोनयन्ति। तथाप्यवज्ञामन्तरेण किमस्ति 
दुभेगायाः पितृसदने। 
साथेवाहाः-- वत्से, यत्सत्यमवन्ञापि जातुचित् । तथापि ननु खमवन 
स्थया सजने: खनायकागमनोषायः कर्भलप्। 

दुपथन्ते -- (सगतम्।) पथ्यमिदमपि । फिंवाऽधुमेष मरणेन। आन- 
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प्यापि यदि दुमः मयः परमिदमस्तयेव } (भकाश्) ) भवतु शरणमत्र- 
भवन्तः| जतियमनुपरामि व: | ( उद्रन्धनलतामुत्साय सप्रभ्यमनुसरति । ) 

सथवाहाः -- वत्से, माभेषीरनुयाहि नः प्रवो कटकम् । ̀ 
( स्तोकमन्तरं परिक्रामन्ति) | 

( नेपथ्ये । कटकः ) अब्रह्मण्यम् | अविध ! हताः सः |! 
पदिमृद्र्ननेकान्पथि पथि शायितान्काध्िदुदण्डदण्डा- 

दण्डाम्ेणेव चण्डं परसभमुमयतः खण्डयन्मिण्डखण्डप्। 
कल्पाताभ्रप्रकाराः श्रुतिपुटचिपिरीकारिधीकारघोरः 

रुद्धः कोऽप्यत्र व्यः कट्यति कटकं विहं व्यारहस्ती ॥ ४८॥ 
साथवाहाः -- (निशम्य ससम्भ्रमम् ' ) जाते, तमिहैवाल । कोऽपि कः 
टकस्थेव करिणउपष्वः । ( इति त्वरितपदतिष्कान्दाः। ) 

दमयन्ती -- (पलदम् ) किमुपकरिणामप्युपनतम् । फरमिद पापा 
या.प्रियचिकीषीयाः | (एनपध्य।) 
दग्ध, त्वामवितुमस्माखागतेषु नःपूत्रकलत्रादयोऽपि हताः । हा धिक् 
गच्छ पापे यथायथम् | दुभगायाः परत्राणमपि पाप्मने महते । तुर 
ष रक्षात्मानं वा | ननु ततएवागच्छति गन्धहस्ती। 
द् पयन्ती -- मद्राः, सल्यमाहुभेवन्तः पापायाख्ाणमेव पापायेति । 
ननु पृवमबाहमुदाहाषमेवम् । ( निशम्य ससाध्वससम्धमम् । ) हां धिगितए- 

वामिवौति मत्तेमोऽपि। तत्कथमपि धावामि। ( सकहम्यम् पावन्येव सालम् 
यदि वन्यगजान्पुच्ये कथमपि पद्युगवेषणे प्रयते । 
न यदि मरथममनीषितमस्थिरधारा हि देहिनां नियतिः ॥ ४९॥ 
( इति रोद रोदं श्वासं श्वासं धावं धवे पातं पते निष्कान्ता ) ) 

इति ्रीमरभीपष्डितनारावेणयुदरनीये 

करटिप्रिधूनननाटके 

कृरणधारा नाम पर्मोः -- रिवराभ्यात्नमः 
०७७९ .०१४० ५००७७१०. कनन धुं कक 9 ̂  8 4 



७०  करिविभू्मम्। 

अथ षष्ठाकः 
(ततः प्र्रिशति जी पखवरार्ेयाभ्यां सहव समुरतप्रायमानोबाहुकः ।) 

बाहुकः -- हा मिय, हा पतिच्छन्दानुवर्तिनि , हा सततप्रसन्नमुखि , 
हा चारुहा पिनि , हा सर्वागघ्ुन्दरि , हा विदभने , कासि , क गतापि, 
क्र सञ्चरसि , किमवस्थाऽपमि , किमाकाराऽपि, कि चष्टे, कि म्राम्य- 
पि, विगुन्मादयपि , किञ्निपत्य कचन रोदिषि ,किं कचिन्मूऱ्िताऽसि, 

किं तत्रैव मदागमं प्रतिपाट्यन्ती जोषमति , किं विलपसि, किमवसानो- 
पायमुत्पर्यसि, हा हतोऽस्मि, हा अनाथोऽस्मि, हा जीवन्नपि मृतोऽस्मि 
ये किमथवा तपस्यपि, किमुत शुप्यसि, किमटवीमृगबीध्यते; किन 
मां रपस, सत्यमस्मि गहामरहामि नाणाम् । धिङ्कामशरणतरुणीविस- 
जिनं, यद्ध वरिधिरयमावयोः, छतमयुतश्चः परिदेवनेन । 

(सपूत्कार निश्वसिति ।) 

जीवलः -- (जनान्तिकं सविस्मयम्। ) सखेवार््ेय, अपि श्रुणोषि बाहुक- 
विलपितम् । 

बार्ष्णेयः-- (जनान्तिक । ) नन्विदमाकण्यते; कामप्यनुचिन्य किट - 
यं विपति, किमेनमपि काचित्कामयिता । 
जीवलः --- ( जनान्तिकम् । ) किमुच्यते, नन्वस्तीदरेप्वपि सकामाः 
कीमिन्यः। 
वार्ष्णेयः -- (दातम् ) किंवा , न जाने कथमिवाकिन्नतुरज्यति ना- 
म रमणी । यदस्य हि। 

गात्रं बमेरकाण्डककदातमं कान्तिहगंधंकरी 
कुठ्जाश्चावयवाः कचाश्च कुटिलखामृदाररोमोषमाः। 

ट्िभीतिकरघरमिश्च गवलद्रादस्खरोघधैरो 
गन्धश्च व्रणपूयपूतिरापितोनिणेननाज्ञःपटः॥ १ ॥ 

बाहुकः -- (साम्) हाप्रिये दमयन्ति, _ ` 
हा! नायेति रटन्भुखी क्षम तरोरारिगनेन क्षता 

ङि वा कषद्राङिरातहस्तपतिता प्राप्राऽपि मी श्नुषा | 



ष्ठाकः.1 ॥ 

किंवा लां दृकश्ाबकाःखरनसेः करम्याशया दारय- 
न््ारोखित्छयमेव पावकमनुमराप्ताऽपि नितदतः॥ २॥ 

हाहा हतोऽस्मि ,हा अश्रणो ऽस्मि} ( इति प्रटपतैव सयनानिपतति। ) 

जीवलः -- सखे, पर्यस्यनमविचेतिततया निएतितप् | 
वाष्णयः-- (सदकम्। ) क्रिमयमाह दमयन्तीति? किमेषणएव नः खा- 
मी ; नन्वस्य रू पमेवाचष्टे यद पावप्रईति । सकि । 

आकणेनाह्टगनिभ्नविराटवक्षा 
आजानुबाहुरतितंगकपाख्ोणः। 

आप्यानपाष्णिरपरैरनुमेयजत्नः 
आलक्ितम्सहि समस्तरामांगरारिः ॥ ३॥ 

अपिच ॥ पमम्ममांगम्ममव्रत्तरीषी 
न्थिरप्रकोष्ठः स्यिरमाटिवक्षाः | 

मिरेमशादटमहोक्षगामी 
सत्वोपपन्नस्सहि सावेभोमः॥ ५ ॥ 

किञ्च ॥ म्रवोरीधः सवैः कररुहि षिशाटश्च निधि 
कचे सान्द्रस्पकि प्रथिमभृदणीयांस्तनरुरि। 

शुभिर्दनते रक्तोरद नवस्तने जानुनि समो- 
ऽसमोवाहोस्मोऽयं सकटजगतीमण्डनमाणिः ॥ 4 ॥ 

इतरच्च ॥ हस्तस्थचक्रपरीरुददखरेख 
पादाठनटक्ष्यहटधनक्चषाक. । 

उणीविशेषपरिमण्डितफालपट 
साप्राञ्यरक्षणानैषिस्सइहैकएव ॥ ६ ॥ 

तत्सर्वधायं न नः प्रभुरयमपरः कोऽपि कुक्षिभरिः । कति नमंति सना 
मानध्लियः। 
जीवलः -- आमम् । अस्तीव दमयःत्या्या तदितराऽपि कारि तर 
णी ] एच्छयतामयप्र । 



७२ कैलिविधूननेम् । 

धाहृकः -- (तलत डनममिनीय सेशे प्रबध्य स्वगतम्। ) किमेवमचेतितः 

किञ्चिदिव प्रालप॑प् । शयनाच्च न्यपतम् । आस्तामिदमपि इरुक्तानिर- 
मनादनयोरपि मयि शंका प्रादुःप्यात्। कथमिव तामपनयामि। 
(विश्रश्यसधर्यम् । › भनवरल्नयोरपल्पनं कियदिव मे। एच्छरतां तौ । 
( यथापृर्मात्मशम्यामधिरुह्य शयनमभिनयति । ) 

उभो-- (सहासम् । ) ससे बाहुक, किं काश्चिदिव निध्याय किञ्चिदिव 
विष्य शयनादपि न्यपतत : { अप्यस्ति तेऽपि कामिनी , करि माऽपि दम- 

यन्त्याख्या । सर्व नौ निवेदय । 
बाहुकः --- ( स्गतम्। , हहा कमहं नाभ च व्यहादयम् | भवत किन्तत 

(प्रकारम् ) मखायो ,सम्रधाऽभ्मि बह्मचर्ये | परयन ॥ 
मामेतवमाङतिमुदीक्षय नु कामयेत 

कान्ता तदेतदितरेरविभाम्यमेव । 
तच्चाविभृर्य कथमत्र महाभमनं 

अप्राष्ठमस्ति नु तवापि कु ङुम्बिनीति ॥७॥ 

अपितु | कस्याप्यमनि परिदेवफथाक्षराण 
मार्गे कृनित्किड मया विपिने श्रुतानि । 

तानि स्मरन् किट कुतोऽप्यश्ायिप्यहं ह्यः 
स्वप्रेऽपि तत्रलपितं सकट यथावत् ॥ ८॥ 

जीवलः --- (अपाय जनान्तिकम् ) ) स॒ते , अप्यवेमेव स्यान् 2 
वाष्णेयः -- (तथव ) कस्मंशयः? दय । 

त्रिभुवनटृटनाटलाममतं 
नल्नयनं क दमानुजं तदोजः । 
क च कुणिरयमस्य चक्र मात्रा ` 

दमपि वाचि निधाय वक्तुमस्याः ॥९॥ 
सल्यमेव यथा श्ुतमाटपनमिति।८ परकराशम्। ) सखे , क तवेदं श्रवणगो 
चरतामगात् । 
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बाहुकः --- वयस्य , न जाने केति निश्चप्रचम् । विन्तृत्तरारण्यएव 
क्रचित् । | 

बा्णेयः -- (सशोकम् । ) सत्यमेषमम स्वामिनण्व प्रटापः। यद्श्रो- 
पमृत्तरारण्यमेव प्रविष्टः प्रभुरिति । 
जीवः --- सखे , ननक्तिरियमालपितुरामुक्तजानितां पिशुनयति । 
ननु नःप्रुस्पनानिरेव मोपितः | 
वाप्णेयः -- आमाम् । न जाने कृतस्तयाविरहित इति । मागिद्ियमि- 
व पश्चात्सतीमपि परित्यक्तवानिति मन्ये | 

(सैनिश्रासमाकारे बाटूप्रसायं राघगद्रदम्।) 

आयुप्मन् , । कम्पे मनागपि रथस्य शनैररानेरि- 
वयास्याश्यसे पामि बहु व्यथितः स्मरामि । 

तादटक्वमद्य कृतरिक्तपदप्रचारः 
त्खातिनीषं घरणीषु कथन्न यापि ॥ १०॥ 

अपिच ॥ टत्रम्राहिणिकाप्रमादवरातदशोणे मनागातपा- 
हण्डे टोरट्दाः पुग वितनुषे शोणं ददौ सवतः । 

मतं हन्त! करोरम्रकिरणङ्खान्तां सियन्तां जह 
तराहार्पीः पृरुषायृपषं हतविधेरित्यविधेम्तरामन् ॥ १ १॥ 

किञ्च॥ यत्र प्रस्ुतधनदुगधलहरीटीलाः कराक्षाकुराः 
सवामिस्ते निपतेयुरत्र नियतं माग्यामृतेभयते । 

तान्थेवादय विदोकरितान्यविकडं वैयथ्यमारिग्रति 
क प्रखनिति शरत्सरदूघनघयाप्रावारफकीरमम् ॥ १२॥ 

(दति सविषादं मन्छति। } 

बाहृकः --- ( भामगतम् । ) हृनतेयं दुदर । अन्यथा । 
क्रापि प्रिया क्रचिदपल्यमय कचिच् 

क्राप्यात्मबनधुनिवहाः कविदापतव्गाः । 
कापी टश्षोभटजनाः कचिदात्गोत्र- 



करिविधूननम् । 

लवं कयाऽथ विधुरः क्रियते नलोऽपो ॥ १३॥ 
न कवटमहमात्मनः परमात्मीयानामपि छेशाय समजनिषि। यतः । 

महुदशां मनपि समकटय्य मत्काः 
खस्वस्थितावपि विमृक्तपुखानुरागाः । 

सीदन्ति हन्त! शतकशस्सपृतपुवदत्ताः 
माधोिपत्तिरखिकेरनुशोच्यते हि ॥ १४॥ 

स्पणमभिनीय । खगतम्। ) हा परिये। हा विरभतनयं | 

अधिवनमतिमात्रकन्दितेच्छरनगण्डा 
नयननल्क्षरी मिभिन्नमूषारमकान्तिः। 

तरियति विततवाहस्सम्यगुत्चानितास्या 
चरितमिति मदीयं क्राद्य शम्भुं बरवीषि ॥ १५॥ 

भवा ॥ अधिविदभेमुदीक्ष्य तनूमुबो 
रिमुपगृह्य निप नु रोदिषि। 

अयि चतुषु सुरेषु समागते 
प्वदृणुथाः किमिहेनमकिश्चनम् ॥ १ ६॥ 

( अधरपातममिनीय सपात् । ) जागृत: किङ जीवटवाप्णये ; तकिम। भ्म 

गदिमि;ननिविदमपनीतहेकयो; पुनरपि शंकाजनकरम्। (विग्र )अथ 

ब्रा ऽस्त्येवास्याप्यपलपनमागोधद्ाप्णयानुशा चनत्ताम । (प्रकारम् । ) मम्ब 

जीक्ल किमतिमात्रमनुशोचति वयस्यः स्वामिनं तदेनमाश्वाप्यावस्तावतं 

जीवलः स्वामिनमनुशोचल्येषः, सकिल सावेभोमः पदश्रषटः परैरपि 

दरधिगमां कामपि दकशामनुभवति। तदिदममुष्य तत्कातैतयम् । 

बाहूकः-- ( आत्मगतम् ।) सलमविदितेवास्य दका । अप्यास्त पा 

मोमताप्यस्य । तया हि खस्रसाप्राज्यागितम्। (प्रकाश) किमनुकीच- 

नेन } दुवीरमसुमतामचिकरेाबृन्दम् । 

उभौ -- सवे, समाश्वसिहि । ( पया्रेन यन्तो । ) कतमतीतदुगतानु 
दोचनया। 
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बारष्नेयः -- (संश रम्धा। ) सखायो , आ्तामस्मत्छामी । निमगए 
हि सहिष्णुता स्थिरामुजाम् । कथन्नाम सुकुमारा खामिनी दशामिमाम- 
नभवितु मभविप्यति। 
यस्याः खलु ॥ समो गुल्फो पादद्धितयमपिरारश् मम्रणं ` 

ऋमाजजंरे दत्ते दुराधिगमुखं नानुयुगख्म् । 
निमज्जत्पर्वाणो विनतक्षिखरौ बाहुविरपो 

तनुैत्ता प्रीवा तनुरपि धरामामणिरिव ॥ १७॥ 
अपिच ॥ न स्थं न छदं न सर्वमधिकं नोच वपुनीसमं 

बेणी नो कपिलच्छविनं भिदुरा सिग्धा सुषिः पुनः 
कृप्णारक्तमितत्रिभागमधुरे धीरे दशो मन्थरे 

क्षिग्र्याममपंगतश्च करि युममं भ्रुवोस्मुभ्रवः ॥ १८॥ 
क्रञ्च ॥ कटद्रायवकुेरायां उजांकाः 

वहुधनधान्यपरतप्रदाश्च रेखाः। 
केरतटमनु भानि सा हि काचित् 

त्रिभुवनयावतनेत्रवेनयन्ती ॥ १९॥ 
कथमियमप्यधिवनमिति मेऽपि खेदः । ( दाधिगिति पुनमूच्छति । ) 
बाहुकः -- (सालम् खगतम्। ) आः किमियदेव तस्याम्मोकुमाय॑म् 

चक्राम सकुकुन्दरं घनघने मगनेभकुम्भोपमं 
` तैतम्बे चतुरखवत्तटमहो कं सरैणपराधारणम्। 

` वृत्तप्रान्तविभक्तरागमधरं हिवापहोरू स्तना- 
वच्छच्छरिशखरी च तद्रदचयः कान्यत्र संति स्रियाः ॥ २५॥ 

अपिच | कर्णोत्परं नयनमेव बिरात्माला 
बाहेव द्णमपि स्तनयुग्ममेव । 

हारोऽपि मन्दहपितच्छविरेव वासो- 
ऽप्येगप्रमैव वपुषैव विभूषिता सा ॥ २१ ॥ 

किञ्च ॥ वीटीसेवनमोषठरागहतये पुष्णाति यत्छृभ्णिकां 
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लाक्षारञ्जन्मधरितोदनकरते यत्स्कारमारायते। 
टम्दोषाय विलास्पत्रमकरी रत्रभ्रियोगेण्डयोः 

 उंकाथैव तमाटकच्च पुटशोवक्राभृतांशोः पुनः॥ २२॥ 
इतरच्च ॥ उपमानस्योपमांनं मृपणानाश्च भूषणम् । 

मगल म॑ंगटानाश्च त्रियामे श्रीः श्रियामपि॥ २२॥ 
एतच्च ॥ प्राणादप्यांतरः प्राणोदृदयाद्ृदयं परम् । 

दैवादपि महदैवंदुभगस्यास्य सा वधूः ॥ २४॥ 
ताटृक्रमप्ययिवनमावज्यं सावित्रमरतुपणैमाध्निल प्राणिमि। हापिगिमा- 
नशनिमयानप॒न । अथवाऽस्ति न वाऽनया पनस्समागमः। यदिमेन 
निगेच्छानि। (सविमरम्' ) कथमिदं यत्किल । 

गर्ता क्रापिवने वपुस्टमुवे सवाश्च दत्ताः श्रिय 

मा च स्वं मदने जगाम नु शुचा मृच्छ परां प्ापनु। 
यदा न क्षतमूतिरेव किमिति भोत्मृज्य यातं पति 

व्रिखब्धं श्रथिता पुनः कथमहो योगस्ततोऽप्यावयोः ॥ २९॥ 
(उति सदाप्यमवरनताननं चिन्तात्नारयति। ) 

(नेपथ्ये!) “भद्र मा स्म शुचः । वनादतिनिषृत्ता भद्रवाहोरशालामधि- 
वपति नाम सा। तदरद्रमेव तव तदीयानाञ्च।,) 
बाहुकः --- (निशम्य लगतम्। ) किमुपश्रुतिरपि तस्यास्मुसेन कचन 
स्थानमुमयेषाश्च भद्रमामूचयति । तदस्तीव. नियतमनुभाग्यः किंयानिव 
नः कर्मराशिः। मवतु न मे पुनयेगि स्वम्रचिन्ताऽपि। (प्रश् ) से 
वार््णेय समाश्वपिि । अ्मेतावतेव | 
बाष्णैयः-- (संशालच्धा। निरम्य) उपश्ुतिरप्यागामि भद्रमेव 
मृचयतयनयोः। 

जीवरः-- पलम् ।आस्तामिदम् विमाता हि विभावरी नानीहि कम्या- 
यं स्वरसंयोगहृति । | 

वार्प्मेपः-- (गिद्य) ननु ह्यः काऽपिषोध वनान्तर दुता । तव~ 



पर्क ६॥ ७७ 

ृत्निमधिरृल कमपि मान्दुरिकं कोऽपि समाश्वासयति न किमप्यन्यत्। ` 
(नेष्ये) मान्दुरिकाः , आहूयतां सहैव नन्यमारभिना बाहुकः । यदा 
गेटमिच्छति महाराजः। 
जीवलः -- पायो, अथ श्रृणुथः सन्देशममालयसुवुदधः ! 
वार्ष्णेयः --- अथाक्रि । त्मातिष्ठावहे यावत् । ८ इति प्रस्थितः ) 
बहक: -- ( आत्मगतम्) का गतिमेयापि सह मस्थातव्यम्। 

अहह मम वियुक्ता ् मतमप्यात्मकान्तां 
क्षणमपि न विरामम्सत्िशिक्षानियोमात् । 

युगपदिह परेषां सेवनन्नाम कञ्चि- 
त्मकलपुखविसर्गोपायमाहमेहान्तः॥ २६९॥ 

( प्रकाशम् । ) मखे वाप्णेय साधयावस्तावत् ! ( इति सव निष्कान्ताः ।) 

दति श्रीमदश्रपण्डितनारायणसुद नीप 

यटिविधनननाटके छटनाम 

पोः रिवाभ्वात्मः 

~ 

& 
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अय सप्तमोकः 

(ततः प्रापिशति वैरन्प्र या सह सुनन्दा । ) 

सुनन्दा-- [क] हने रि माटाओ आणीदा ओ । कईं केत्तिभा अ। 
कि पुष्फा किपमाणाङ्िरुत्वा अ] किं सम्म गृिदा जेव्व ¦ 
सरधी- [ख] मष्टिदारिणए, आणीदं पदं माणं । तापं मछिभा णा- 
माटिआ जाई ओ अदरिमुत्तभा अ होनिति। सत्वा वि व्वामचउह भमेत्ता। 
अवरिभ अण्णाणंसरुप्वाह पि कवअकंचुरीक्रिरीडकड अकउरणडरवणमा- 
लट्रुअक्रन्दुअकामेभारिमरिच्छः्। 

सुनन्दा --- [ग] िरिण्णाः माई जवाए दामा । 
सेरभ्री -- [व] अहः । मदिदारिए अध.ण्थ्यको क्रििपा जं एदहाइ 
कृमुमार्ं जाणीराट् | 

सृनन्दा--- [ड) णं पुण्णाहौत्ति बम्मणावि बम्मघरोपं कुणन्ता अतर 
आअच्छानि। 

सेरन्धी --- [च] किं एत्थ आअच्छनिति | ( तकुतुकमवो विरो कयति । ) 

(ततः प्रत्त सदैव सौर्वाह्तकेस्सुदेवः । ) 

+. लम्त्ययनपाटिभिरमीमिरवनिपृरेरेवाहमप्याधें 
पाढवकल्पदसतुःपुरमपि परविदय विचेतव्यं तरिरिनुप्। 
परकाशप। सक्तययनं परठन्नव १1 ऋ1‰(त। ) 

क ] हे, किम्भालाआनीताः कति क्िियशवे किपुष्पाः प्रमाणाः क्िर्पाः 

‡ सम्यग्मुकपाए। 
[ख ] मरतदारकि , आनीत शतम्माटानां। तासु म्धिका नवमादिकराजातयो ऽति 

त काश्च भवन्ति । स्वापि व्यामचतुष्टयमात्राः। भप्रिचान्यासां शूपाण्यापि कवच 

(ली जिरीटक्रटककेयृरन्पुरवनमालार्पो रककन्दुककीशेयादिसदरि । 

[ग] कि दत्तानीमान्यम्बाये दामानि । 
[ध] अथष मतैदारिके, अथात्र कोविशेषः । यरेतनिति करसुमान्यानातानि } 
[ङ] ननु पु्याहति ब्राह्मणा भपि ब्रहमघोषं सुव॑न्तोऽवभागच्छन्ति । 
| च ] क्रिमज्रगच्छन्ति । 



सप्तमाकः । ५९, 

इभे-- [छ] ण णवरणेत्ताणं वे आणन्द इमे अग्गजाइणो , अवि- 
अ सोत्ताणं वि सोत्थिवाअणेहि सन्तोप॒जआ। (सकरुतुकमीक्षते । ) 
सुदेवः -- (उमे निवेष्य सवरितकंमात्मगतं तैरभामषिशय । ) किमनयोरन्यत- 

रेयमालोकेनेव परिनितपू्वतामिव व्यनक्ति । याकरिर् ॥ 
पारेनिटाटतमूद्भाथेतेकवेणी 

पामीृतं चिरतनं वसन् बमाना। 
उद्ूहिताच्छमपिता करसत्करण्डा 

पैरंधिकेव सरुजेव च माति केयम् ॥ १ ॥ (-िपुणं निण्यं ।) 
अये प्रतारितोऽस्मि भूमिकया | नन्वियमेव द्शनीया (सहीक्ासपश्यन् ) 

अये दष्टा मेषा त्रिभुवनवभूमण्डनमहा- 
मणिम हैमी प्रतिकृतिरिवासीत्छभुवि या । 

इहेवंक्षामामी परिवपितपारटञ्चरल्वा 
धृतग्डानिस्साक्षादिव क॑रुणमुतिविहरति॥ २॥ 

अपिच ॥ दक्स्थेव विधोः कटा तपभरात्तन्वीव कल्लोहिनी 
नीहारण्टपिताऽग्निनीव जल्देरुदधा दिनश्रीरिव । 

दृव विधुनोति मापपि कंथं सोढा पुनस्ततिता 
मव्य प्रक्षय सुतामिमां प्रियसुता माता तनुं लक्षयति ॥ २॥ 

भवद्यएव प्तपापीयान् परमेष्ठी । यतः। 
सदश जम्पातिसगतिप्तभवां 

मुदमपतापरहिरवुरुहामनः। 
प्णयमेगभूतो म्यदधादमू 

गुणपमग्रधृतेस्सहि शत्रवः ॥ ४ ॥ 
हा धिक् ॥ भिन्नेव जन्मान्तरपंगतेव 

दुष्मलयभिज्ञा समभूदियं सा। 
[ छ | न कैवलं नेत्रोतेवानन्ददाश्मेऽप्रजातयः, अपिच रोत्रयोरपि खप्तिबाः 

अनेस्सन्तोषकाः। 



करिविभूननम् । 

भ्धियेगन हिमागमेन 
पलाररुन्येव प्रवी ॥ ५ ॥ 

रन्त! कथमप्यषपिद्धपाध्योऽस्मि । न प्रत्यमिनानीतह्छामो माम् | कथ- 
मिद् | ( सविट॑परिकामति। ) 

ब्राह्मणाः --ब्रह्मघोपयन्तएव सजव्रमवगेधप्रत्ररात्राटयन्तो निष्क्रान्ताः) 

पुनन्दा -- [न] हञ्ने गच्छह्धि महछ्ठभम् । उवअरिदव्वा खु घ्र 
आअदा सोल्थिवाआणिभा | ( इति सत्वां निष्क्रान्ता । ) 
भेरन्धी -- ( फरैवमवटोक्य ।) [क्च] को एमो करकटिदमिणिद्पेणुद - 
ए्डपमममागहीदहरिदकुममृद्वी ओटिअवलधटन्तदु्वण्णकरभो ति- 
उजवेद्धिद नण्णपुत्तपरिकम्मिदवण्वत्थलो अगिहोत्थमपिदमापतिरभा- 

र्देमो आरी व्रि अर्वणिसुरप्पहाओ म॑ पि उणाउणो ममहरिमवि 
माअबाहप्रभरिदाहिं अच्छीहि भआपिवन्तो विभ णिकन्तेमु वि बम्मणेर 
कुदो वि हदो वेअ विह | (गिण निरुप्य । खगतम्। ) अगे ! मो सु 
आवुभपृूजाव्रुज्सा ओ अञ्जपतुदे भो | ( सतरिषादम् सलञ्जम् ।) 
कहं से पुरदो एव्ेविहा अप्पाणं पञडेमि। वरं मादु कहंवि भमप्प 
ण | आदु कह एसो मुणिस्मर् मे] ण अहं भिण्णभूमि अदि! विम्रर्य। 

मे वरिलोअणसेछि दिहृणकि पि मुणिद तति तक्रेमि । कहं उणमे पुर 
राणे वि पारटृस्पं । ( अन्यतः पतिवकरते। ) 

सुदेवः -- (आत्मगतम्) ) अये इयमपि मामवमम्धेव न जानतीवार 
` जक्छगन्नयन्ःु्ु्लव्याः सु मागताः स्तिवाचनिकाः। 
ज्ञ] करु कर(कठिततिगवरेगुरण्डसनकमाद्रदीतदपितकुशमुधिपवल्रितथलधल 
गकृरकत्तियेगेधितयहसूत्रपत्किमितवक्षःस्थलोऽग्निहोजमतितमाकितफारदेशभाः 
िवावनिसुसमावोमामपि पुनःपुनः समहपविषादबाष्यपुरमरिताभ्थामक्षिम्यामापितरा 
व निष्करान्तेष्वपि ब्राह्मणेषु कुतोऽपीत एव विषते । अहो एषखल्वानुकपूनागहे 
ध्यायभा्सुदेवः।कथमस्य पुरतएवविधातमानं प्रकटयामि। वरमस्मात्कथमप्ययसपण 
भवा कथमेषङ्ञाघ्यति मां नन्वरं मिच्नप्रामिकाऽस्मि। अदय व्िरोकनरीरीं हा किः 

हातामतितकंयामि । कयं पुनरख पुरःतयागेऽपि पारयिष्यामि । 
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नयन्ल्न्यतो दत्तदष्टिरास्ते । स्थाने हि तत् । यतः। 
परिचितपानिधिरेव प्रभवति दुःखाय नैव दौमौग्यम् । 
अनुदोचयितुरमावे मवति विषादोऽपि सम्मदप्रायः ॥६॥ 

अपिच || विधिहतविभवमराणामपरिचितस्थानमेव हर्षाय । 
विगलितमयूखमालोविडाति विवस्वांश्च वारारिम् ॥५७॥ 

धिक् सवधा दुविधानि दुर्दैवविितानि । यतः। 
प्चिन्याः परिशोषणं छविमतछायाग्रहाच्छादने 

पीतांशोरसरृत्षयम्मुरपतेः करूरामुरेछषनम् । 
मृलकष्योरपि वाहुपलनयक्चनं खर्योपितां वन्ध्यता 

गायत्रचा अपि शापृल्यनवधिस्पोये विधिदुर्विषेः ॥ ८॥ 
आस्तामिदं। कथञ्चिदेनामुपमरल विश्वास्य समाश्वास्य च पमीहितपाध- 
न प्रयते । (शनैर । द्तमृयम्य । सदषवेदं नीचैः। ) सस्ति भेभ्य । 

(आदाप्षि।) 

सेरन्ध्री -- (समाध्वसटनाविषदम् । ) कथमियमसदयमवगताऽ म 
अथ किमेन वरयाम् । 

यातः क ते पतिरयं विरहः कुतो वां 
पैरन्धिकेव महिषी किमिह वमास्से । 

मामप्युदीक्षय किमपेषि पराङ्मुखीति 
 एच्छेदयं यदि ततः किमिरोत्तमे ॥९॥ ` 

अथवा किमितः। नन्वम्यन्तरेप्वामिष॑गोदघाटनमपि कस्ते तिक्रिया- 
यः| (प्रकाशम् । तस्कृतमाधि्य । सप्रश्रयम् । ) भगवच्रनुगरहीताऽम्मि | अ 

मरत्यमिज्ञाय किञ्चिदिवापरादममुया । क्षम्यतां क्षमाभरणाएव क्षमाम 
राः । (सबाष्यम् क्षितितटनिहितजानुकरकमला प्रणमति. ) 

सुदेवः -- भद्रे । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । फोनामायमपराधः। यतः। 
, शनन्तयत्र जनाधिनाथजनतामाबीरबृदं जनाः 
नेषा तानवगच्छतीति भुवने पिष्व्गेतदचः ! ̀ 



८२ कलिविधूननम् । 

यद्धाऽऽस्तामवमाननात्र सुतरामाहोनु सम्मानना 
दिष्टया हि लमदस्यथाः किमितरयेनेलयपतो मुख्यति ॥ १ ०॥ 

ननिवदं । अन्धस्याक्षमकिश्चनस्य च निधिर्वषश्च मारक्षितः 
रुग्णस्यापि महोषधं भवगद्किष्टस्य मुक्तिः परा । 

ध्वान्तस्थस्य रविप्रभा गहनगस्याध्वा महान्यन्मया 
टृष्टाऽस्यप्रतिपत्तिमूदमनमा कााद्रहोभ्राम्यता ॥ १ १॥ 

यद्वा ॥ तत्तातपिण्डकलितोदरपुरणाना- 
मस्माकमलयभिजनन्यवहारमाजाम् । 

वत्से, ऽवमाननमपि क्षरति वदात्त- 
मामोदटक्षणमुधाखहरीषएटषन्ति ॥ १२॥ 

सैरन्ध्री -- वात्सस्यमेवत्थ मुखरयति मगवन्तप् (पतभदततदेहभारातिषटति।) 
सुदेव; -- वत्ते, क्षम्यतामीषादिव सन्धृकष्यते ते शोकाभिः यदवानिग 
मिषु तव लत्पतेश्र चरितमतिरयतिनाम ममवाचं मनः। तत्कथ्यतां । 
सेरम्प्री -- (सनिश्वासम् ) मगवन् किं पुण्यवतामपुण्योदन्तश्रवणेन । 

सुदेवः -- अप्यस्मादप्यस्ति किमपि पवित्रतरश्चरितम् । तदुच्यताम- 
नवराषप् । 
तेरन्धी -- तर्हि कथनीयममाग्यायाश्चसिते श्रूयताम् । यत्किल । 

आनहे वसनं प्रयाणसमये प्रकरान्तएव प्रमोः 

मोयावी विहगस्तथेकवप्रनच्छन्नावयावायवीम् | 
अस््ाप्वाधिवने ( अधाक्ते। स्मरणममिनीय । सवाप्यमाकाशे । ) 

हा दयित, हा दमयन्ति, हा दैव (ति मूचछति।) 
सुदेवः -- भद्रे, मोत्ताम्य, समाश्वसिहि, अतीतानुकथममेवहीदम् 

| ( अन्तरीगेण वीजयति । ) 

सर्न्ध्री -- ( सं रष्व । सशेदम् । ) अथावदोषमपि कथनीयम् | 
सुदेवः -- नन्वितएव कथनीयं कथ्यतान्तदपि कथमपि । अनतिचि 
रादेव मदने | 



सत्तर्माकः ]. ८३ 

मेरन्धी -- भगवन्नास्तामियमाश्ीरन्वथां । तद्वदाम्येव कथमपि । 
पमां जहदगात् ( श्यधाक्त पुनस्सव्राष्यम् । ) 

भगवन्, किमतिपापायाअपि चार्तमाकण्यते ।न खटुखरसननाऽपि वक्तु 
मिच्छति मे चरितम् । 
सुदेवः -- वत्से, श्रुते सकले कथमपि तद्मतिक्रियायां प्वतिप्यामहं 
इति प्रागेव निगदितेऽपि कुत इतीव तातप्यमे । ब्रह्मवशिष्टमपि । 
तेरन्धी -- मगवन्तमरतीकाराद्यकृतपुरृतानामापद इति वच्मि । श्रूय_ 

तां परमपि । रुच्छरैरविचित्याप्यमुं नोब्ध्वा (अर्ौक्ते ।) 
हामे दहा] (शिमूच्छति।) 
सुदेवः -- (आत्मगतम् । ) स्थाने हीदं यदियं स्मर्या ऽपि व्यथं इति । 
यतः} कष्टानि स्मृतिकाटएव सुतरां दृन्वनित देहिवनं 

तानीत्थं न तथाऽनुभृतिपमये जुन्यवतश्चेतसः । 
तम्मादेव व्रिदभेजा स्परतपुरादर्ता वियुक्ताऽधृना- 

ऽप्यन्यत्र कचन स्थिता गतधृतिरगौदं पमुत्ताम्यति ॥ १४॥ 
अपिच संस्त॒तसन्निधिरपि खातीघनब्र्टिद्शोकश्चक्तेः । (प्रकाशम् ) 

वते, ततस्ततः किमतीतानुश चनया । अनतितिरादधिपेन सज्यम । 
( यथापुरम् व्री जयति । ) 

सेरनभ्री -- (संज्ञ रभ्वा सवाप्् ।) मगवन् , अपि कथनीयमितोऽपि । 
विगतिरविहील्थपुरीमेनामिति प्राणिमि ॥ १३॥ 

(मासं तलं ।) भगवन» इयमपि ददशा किन्नसयत् धिकूपिक् दूहिणह- 
तकरदुरुपितम् । यतः । 

कटे शीरं रूपं गुणगणममेयश्च विभवं 

पमं मतारं च प्रणयमपि छोकोत्तरकिम् । 
विधायादौ मोहाष्टिधिरथ ससेन्ञः लसमय-- ` 

च्छिदाङंकी शंके कतिचिदुदधावीदनुपदम् ॥ ! ९॥ 
किच | तेदाय नैव विषयानुमवस्य पर्व 



८ कडिविभरूननम् | 

र्च्छराणि ताव्रदविषह्यतराण्यपीह । 
माज्यं भरभुतवमनुमूय हि दुगतानां 

अस्पश्च वजमिव दस्महमेष रुच्छरम् ॥ १६।. 

पिन ॥ शम्भुस्स्वनगत्मीकरणतदरोरि्नजाईनात 
स्र्टठा स्नतरशचीपतिरपि खरगोकमः रक्षणात् । 

टत्यत्र व्यपे विनैव मुखितः रगेऽप्यहो ! दभो 
वक्तव्यं किमु देहिनां व्यस्ननमिलयाजानसिद्धोगदः ॥ ! ०॥ 

नक्िमितोगतमनुशोच्य । करुणा हि नाटी केषारिनः | भथवदममां 
परतप | यिच | 

सर्मध्ितिमटयकर्तरयु मदे 
रिच्छरामनु प्रभवति प्रमदानुभावः। 

ममान्तरे तमममच्यं तमप्रसाद्य 
दीयमां तदपवादकथाप्रवरत्तिः ॥ १ ८॥ 

किन्बहुना ॥ शीरं कथञ्चिदनघम्मतिपालयामि 
श्रीकण्ठएव गतिरित्यनिही स्मरामि । 
शम्भु ःमघीदतु न वा जननान्तरे वा 

दां मे मवत्थ न वा नियतिः ममाणम् ॥ १९॥ 
मगवन् , इयद्स्तु भगवता मह्यमुषकतं । यत् । 

अज्ञातिव परमाम कुहचिद्स्मामिकस्पं प्रभो" 
मा मूद्रीमसुतेयमिल्यवगता नाथाश्रया वा कथा । 

्न्तव्यन्तदहं भवन्तमधुना याचे निबद्ांजनि- 

हमच्त्र यथाऽऽगतं मचलितुं नोदघात्व वातां मम ॥६०॥ 
( इति सप्रश्रयम् पारयोःपतति \ } 

 (“नपय्ये *) अयेपरोधि, काते वाती कस्ते नाथः कं वा मयने म- 
प्रणामं याचपे । 
सेरन्ध्री -- (निशम्य समयकम्य ठाक्रम्। ) भगवन , महाराज षर. 
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पयोगः, का गतिदैवमेव मम वातीमुदजीषटत् । ( इति रोदिषि। ) 
सुदेवः -- कं विषीदति ।उपृतन्दैवेन । उदषाटनमेव हि शिवाय । 
सेरनध्री -- किमेवमाह सरव॑ज्ञोऽपि मगवान् ? कथमहमवगतात्मा सम- 
छ्षमेषां स्थातुमपि पारयिताम्मि । 
मुदेवः -- जति, किमत्र स्थानेन । आगच्छतु महाराजहइत्यारोपित 
पह्[किरुदस्पसबाहः । यस्तव पतिपदपद्यक्रायाचक्रसस्थानमपि नाहंति। 

परन्प्री -- भगवन् , अतएव हि लउजे। 
सदेवः -- किमाकटनीयमनेहसः करौर्याय । 

(ततः प्रविशति सुबाहुः सहं मात्रा च सुनन्दा । ) 

बाहुः -- "अये सैर न्थि ' ( श्ययेव पटन्नुपसरति 1) 

गजमाता--- वते मुनन्दे , सलमियं छिष्ठा काऽपि नृपापुत्री, यततः 
गतिमेन्द्ा वाणी मृदुरथ तनः क्षत्तृडषहा 

पदावप्याक्रीउस्थटविहरणेऽपि छमश्रतो । 
करो पुप्पसपर्शोऽप्यरुणिमस्तनाथो प्रभवतः 

सभावामीरुवं किमिति भवि माटाकरवधः ॥२१॥ 

किञ्च | मिथः स्मारं स्मार क्रिमपि हदि बाष्पं विप॒जती 

परं ध्यायं ध्यायं प्ररृतमनुयोक्तुने वदति । 
महं दशं दशं मिनितरमास्यन्नमयते 

तटं टकर रोक किमपि च सदा चिन्तयति सरा ॥२२॥ 

अकचि ॥ सेवावशादिह मनागुहितास्वज्ञा- 
म्व्ता्ुताक्षमतिवक्ति न वर्णमेकम् । 

हस्तांपरीषै रुजतीति न नातु वक्ति 
मत्तं तदत्त्शनमलयशुन।ऽपि तृप्ता ॥ २६॥ 

इदश्च ॥ गो थार तिष्ठति गुरुतर विष्य याति 
मामन्तरेण न कुंहापि दधाति ट्ष् । 

द्म चामितमुदाहते किमुक्त 



८$ करिवि्धूमनेष । 

माऽम्तीति दुरिदमहो सहवामिनोऽपि ॥२४॥ 
नदम्याश्चारितिमनवरोषमुपटप्स्यामहे । 
मृनन्दरा -- [ज] अम्ब, जाणे सा पर् पडिव्वदा किरअ कवि 
गाअक्रष्णभा्ति। 
सरन्ध्रं --- (पप्रधयं सालं सक्म्पलजमक्चना तिष्टति । ) 

मुद्रः -- दिष्टया इतएवागच्छयेषमुत्राहुम्पहैव मात्रा खघ च । 
प्रयत्न; भियप् | 
मृब्राह; --- । पुगात्रिटात्रम । आत्मगतम् । ) अग् कौऽयमवनीमुर य 

टरिनकुदामपिच्छटाकरकमम्करोद्यत्कर- 
श्ररत्पुरट्कुणडलच्छवरिपिङीगगण्डम्थटः | 

ममन्मानिटरम्िरःपतितयन्ञमुत्रो वः 
सवा्पनयनः प्रिमप्यनुनुनक्ति मैरानधकाम ॥२५॥ 

[क सप्रश्रयं सहमय महवाप्पधारं 
म च्दराममन्ततिं च शिञचन एच्छतोऽम्य | 

अप्र गुगरििवदन्त्यतिपात्रदूना 
मरनिकाऽपि कमपीह् दधाति खेदम् ॥ ६९॥ 

मामामिवीय भीते । मवतु तदुपपत्य तामाश्वाम्यच तम्यारहम्यमनः 
वरापमवगच्छरम | 

(उति तदनदृष्टयापव समुपमरन्त ) 

राजमाता -- ( सपय सक्तिम् । ) भगवान्नियमहं बन्द | 

- ( इति प्रणमति ।) 

मुद्रः -- मद्रे, ज्ञानिनी मृयाः। 
धरनन्दा = [ट] मअवं वंदामि एमा सुणंदा | (पराणामनाटयति।) 
सुदेवः -- वत्ते, रपु सुनन्दना भूयाः । 

(अअ, जनिता पं पतिव्रताम चद्धऽपिशजकन पेत । | 



प्पमकः । | ९५. 

सुबाहुः -- भगवन्नभिवादयेऽहं सुबाहुः । 
सदेवः -- वत्स, शुमयुतरबाहर्मयाः । 
सबाहुः -- (उत्याथ सप्रध्रयमज्ञारं बध्वा) भगवन् । 

देशः कस्तपपा प्रमोस्ममल्लत्पिहभादृख्गुः 
साधोः को जनिभेरवात्पुतवतां मौलि समारोपितो । 

शिष्यः कः छृतिनः कटाक्षसरणेराप्ते सदाऽम्यन्तरः 
सेर चास्मुकृतश्च किं यदनघस्तामेलय सम्भाषते ॥२७॥ 

सदेवः -- (सस्मितम्) वच्म्यसिटमपि । उपविद्यतां हेव मात्रा 
महाराजेन 

सवाहः - - तेव | ( सप्रधरयमुपविदन। ) कथ्यतामनयेन, अवहिताः म्मः। 
( उभे -- सद्रधयं सन्ध्रीपाश्वमे मवतः। ) (ैर्री -- साख्मवेनतवरुखनिद्रेति) , 

सदेवः --- श्रूयनामवहितमस्मि वच्मि । यक्किल । 
जातोऽहं जतुनानुकस्य एषरीदव्यां सुदेवाभिधो- 

वेदमः कथकैशिकंद्रमदने दाम्भोस्सपरयोकरः । 
प्री स्वाममितोविचेतुमनवान्भीमोबदून्माहिणा- 

तेषामन्यतमोऽस्म्यं प्रियुताप्येषा विदभप्रभोः ॥२८॥ ` 
( सर्रानिरश्रध्रणि म्॒ति।) 

सवाह: -- (साध्रवम्।) किमियं भीमसुता अथवा चक्रवतिचिरण्टी 
दमयन्ती १ । 
राजमाता -- ( सहसार्टिग्य सवाष्पोतीडम् । ) अये वत्से, चं वेयती , तव 

वेषागतिः स्थितिश्च । हा जति , हा निषधेदा, हा कृतान्त, हा नीलकेटः 
(इति मृच्छात्रादयति। ) 

सेरन्धरी -- हा नाथ, हा शमी , ( इति मूच्छैति।\ 
सनन्दा -- [ठ] अष, अक्क, जलहि अतीदसोअणहि । समस्सपध 

(वाससा वीजयति। ) | | 

[ठ) अंब, अङ्ग ,भलमतीतरोकौ (उअ अल्पकः र वमाशवसितम्। 



कडिविधूननप । 

सुबहः-- दमयन्तीयतो , निषधरानमहिषी नस्सरन्धी । आः किमियं 

दैवी गतिः । कथञ्च दशा देहिनां विर्परिषतते। 
( व्िष्रादक्स्मियस्तम्मन्नारयति। ) 

सुदेवः-- (सेदं स्वगतम् ।) कुतएष मृताथमस्यधाभू् । सस्काराऽयम- 

मजत्स्य विरेषतोयायज्ञकतायाः । किमितः करवे । ( विष्य । ) 
बान्धवेषु रहस्योदूषघाटनमपि न दोषायापितु परिपोषायेव परं विधेयस्य । 
भवतु सर्वानाश्वासयामस्तावत् । (प्रकाशम्। ) वत्साः किमिति शुष्यथ। 
अर्मतीतमनुश्षोच्य । परतिक्रियापररणिहि .परमवषेया । 

(उमे -- संङञालभते 
राजमाता-- वत्से, ननु लमसनिमे मागिनेयी । तदेवेत्यमाकुलयति मा- 
न्तवेयन्दङ। । हा वत्से, 

सम्भय भीमनृपवेरमनि सामो 
भायोपदचच समुपेत्य परानवाप्यम् । 

के तारसीम्न्यटनमार्थवदन्नचित।- 

ऽप्यत्र त्वयाऽनुभवनीयमिति स्थितं किम् ॥ २९ ॥ 
किञ्च ॥ स्त्रीणां जन्मकथेव दूषणपदं तत्राप्यभाग्यस्शां 

तत्रापि मियविप्रयोगविगद्रापतं ततो ऽप्यश्चिताप् । 
तत्राप्येतरतन्त्रयाधवभ्रतामित्यत्यवद्यं जनु 

व्॑सेभेमि, समाश्रयस्वमपि हा ! भाग्यावरोहक्रमः ॥३०॥ 
अपिच ॥ आदौ सादरपौरदृदधवनिताहस्ताग्रपत्रोणगा 
 पश्चादापतिपैगतेः मियससीस्कन्धेकषशश्रार्मणी । 

आपीस्तं तदनन्तरं निषधराडत्सगसंगोऽवह्य 

र्दवादपपस्तरेऽय हि तठे शुव्यस्यहो दुर्दशा ॥६१॥ 
एतञ्च ॥ मीमाञ्जन्म ब पावमोनपदवीभानस्सतीकक्च ते ̀ 

दला द्रागियतीन्दशाश्च ददता सदयं दषे वेसा । 



सत्तमैः ८९ 

 संम्मण्ड्याथ नितान्तमानखशिखं वेगाच्छिररछेदनप् ॥६२॥ 
भन्यञ्च | बन्धृनाम्मदकास्तिमन् दधे यन्नामधरेयन्तव 

प्राक्षाठेन एषोदरादिषु सुते साधुलमग्याहतप् । 
तत्नस्स॑मति सर्बहरषदमनात्साक्षाच्छरिं साधुतां 

दीनाऽष्यद्य बतासि भीषणकथा या हृ्वाती पुरा ॥६६॥ 
हा ममे, हा दमयति , (श्याकिष्य रेदिति। ) ̀ 

सुहु -- अम, किमिति शोच्यते कतान्तषिकंतितं किरेत् । शच 
धमनी मवलयस्यारदोकवन्हेः। त॑त्समाश्वासयैना समाश्वधिहि च । 

( सषाष्यन्तदीक्षणैमश्चटेन परिमा ) 

राजमाता -- (क्न्नेरध्य) वत्से ,मास्म सिद्यः | एवमेव न वापर. 
वेयुः । स्यादेव जातुचन सम्मदः} उ्तिष्ठ। | 
सनन्द -- [ड] अक्क, उद्हि। मा उत्तमम] 

णदहपउत्तवाहप्पवाहपेएाहे अदिदो अहिदो। 
एमेअ ण होञ्ज इदो वरि फ अन्दकेदार ओ ईपि फलेञन ॥ ६४ ॥ 

ना समस्ससिहि । (दति वी जयन्त दानेर्तयाप्रयति ) 

सरन्ध्र--- (रन्धतक्मूत्याय। प्रियवदाः खट बान्धवाः | क वा मन्द- 

भाग्यायाम्तादगिह दैवानुकूल्यम् । नन्वियं दुःखायैव कृतोदया। 
राजपाता--भगवन्नस्माभिरपि दरधिगमामिमां कथामेवाध्यगच्छट~ 

तरभवान् 

सुदेवः-- श्रुयताप। 
जानेऽस्याजखजातकोशषसटशषी विम् भृषीरन्तरे 

तद्वदीषैसुमेगलालगिदूने पाष्ण्योरुमे कूचिके। 
काोप्फुष्ठमेरुपूनपुरमीतयात्तम्ं कैरिकं 

[ड ] अद , उसिष्ठ।  [गृब्ऋ मता 

पदर ब भि लति गमा अ ^ 



कङिविधूननम् । 

टदरैतानि समध्यगच्छमधुना पेवेयमियश्रमम् ॥ ३५॥ 
(स्व- दा तिस्मयन्ते |) 

मेरन्प्री --- (लगतम।) न चित्रमिदं यदििदमपि भगवानतेदधिति । 
अतय्या तयेव श्रुतिभिरपि संख्यातमगुणं 

अणारप्यन्तःस्थं पाममपि सराक्षात्छृतवतापर । 

सफुरस्रतयण्टर्टया किमिह विदितं नेति मुवने 
द्धिनानां षीः प्रायस्पकटजनमेधाविहयिनी ॥ ३६॥ 

क्रञ्च | बह: का्त्तेटव्यतिकरमनाप्यातिमचिने- 
ऽःप्यमुप्मिनमे गात्र क्रिमपि किट दकष्म सवयमतेत् । 

कलेृशना गंहीरितरमतनतिरपिहिन 
ऽप्यवन्धामाहते मजति परमन्धाम यंदमो ॥३०॥ 

साम्तामिदं । फिमितश्चटिप्यति मन्दभाम्यायाः। अथ्राञल्िनाममि 

मपि मुग्मु्म् } यदफटेषु न सञ्जन्ते महात्मानः । सच प्रकारः कथ 
पिति नोपरम्यते ।यतः । 

यनेन ग्ड्हतामवापितमभृत्सवस्वमाम्तामिदःं 
पत्यु वमिः कर वेति मनसोऽप्यास्त हि दूरे कथा । 

मव्रष्वश्नयणं तथेव दथितप्रल्यागमश्चेदयुभे 
म्यशापदवीमपि भविदानो नेवात्र भमीदृदि ॥९८॥ 

नत्र च विधिषहान्तो महदेवोवा प्रमाणप । (शि विन्तानाग्यति। , 
राजमाता -- भगवन्, अपि नाम सुदैवमप्यस्याः । 

वत्पराममूं पतिमतीमपि वीतिताहं 
करवा पुनभूवि यथापुरमापतमाग्याम् । 

मरायेण वमीकरिधुरामतु मछिवहीं 
भूयोऽपि पछवप्मागतिरत्र शक्या ॥२९॥ 

पदेषः -- मेवं मास्म विषदत व 

सदय समेष्यति हुमस्ममयस्तदानी- 



पप्तमाकफः | ९.१ 

मस्यायथापुरमृदेप्यति माम्यराशिः । 
हंहो ! निदाघ्रममये सिकतैकरोषा- 

ऽप्यब्दागमे सरिदुदीरयति खमोघम् ॥४:]} 
(नेपथ्ये । शेखध्वनिः। } 

गजमाता --- निमित्तमपि डुभमुदर्कमेव सूचयति । 
सरन्धी --- किमल्पमाग्यायाअपि भमिति । 

( पुनर्नपभ्ये। } 

व्रताण्िकाः -- विजयताम्महारानः । मुषाय दैवस्य माभ्यन्दिनीं 

मन्ध्या | 
परे्योमवनान्तरं विभिवशान्मन्देहदू रै रेता - 

प्यत्र द्विजमन्तवयविभवेनाभ्येल् भूयः पराम् । 
आद्रतयापि च पुप्करं ए्वमहसा मूरिमरतापो ज्वलो- 

भांखानेष विराजतेऽपमदशस्सत्सम्मते वत्म॑नि ॥४१॥ 
मुबाहुः-- मगवन्नुपश्रुतिरध्यनयोजम्पलयोदशुमोदकैमेव पिशुनयति 
सुनन्दा-- (2 ] तह जेव्व अहरा मुहोदक्ो अक्छाए । 

राजमाता -- प्रकारः परमधुना पारेवाङ्मनसम् । 
सुदेवः -- वत्साः अत्येति नाम माध्यहविकिपमयःपरं मल्वमानादति- 
टमपि। | 
सेरन्धी -- (खगतम्। ससमाशवासम्। ) 

पुखममुखवा न भवेत्स्थास्नु ननस्यात्र जीवयात्रायाम् । 
तेहि तरंगिणि निदचरनीरे मिशनोन्नतप्रयि ॥४२॥ 

सुबाहुः -- बादं। पताधयामस्ताकत् । ( इति निष्कान्तास ।) 
इति श्वमहीपण्डितनारायणसुद नीये कलिविधूनननाके 

प्रतिपतिनौम सत्तमोकः -- रिवाभ्यान्रमः ` 

[ढ | तयेषाचिराच्छुमोदरकौकावाः। 



९२ कंषटिविश्ूनकम् । 

अथाट्रमाकः 

(ततः परत्रिशति सहरीशापषं सहत्वरं पणीदः। ) 

पणीदः -- पन्पोऽसि य्निरवति हि निदेशोशृषार्पुतायाः । यथा 
किर सः! “व्रहमन्नटतु भवानास्थानादास्थानं पठतु च पद्यमिदं । यत्किल । 

“(प्ज्ञस्सदयस्समाश्नितजनत्राणवरतस्सलवा- 
कप्राटूसपमतिमस्मुनिभ्मनास्सारेकद्क्साभियः। 

सोत्माहस्सरटस्सदेति च नुतस्सत्रे सतीं खम्ननं ` 
स्कन्दन्नर्पृपटं मताय च गतःपरषि कृ वाऽप नरः ॥ १ ॥ , इति 

नत्ततःपरतिवक्तरापकरणमयिकारमाक)रं्च पामिज्ञानमभिज्ञाय मल- 
रमागम्यतामिति । कृतार्थोऽस्मि यद्यदच्छया सकेतमनुप्ररष्टः प्रति 
ऋनुपणंस्थानीमध्यंगंच्छरममुष्य प्रतिवक्तारं । यः किल। 

दीनारागि ज्ञातं खवेतनतया प्राप्रोति राजाज्ञया 
रिक्षन्तुदरव।रजातमानिरं धाराषिशे षान्बहन् । 

मभवाश्वनिषादिनां कृततनुः खवस्तमारच्छतः 

कररांगोऽपि द्यामिव श्रितवतांपुष्णवििमालयहुतः॥ २॥ 
 स्मृतिममिनीव । सवम् । ) साधु मो बाहुक पाचु ! यदुपपन्नम। +हितमत्र 

मवता । यथा। 
“* जाने तन्नरमात्म॑ना मम शपे सलं सतावह्णः 

छावरायाःपदमेपकिन्नु मवता निन्दानिधानं कतः । 
सन्दभानुगुणं तदेषकृतवान्कौयं तदसिमन्त्सङ- ` 

्रक्ुवाचायेतु्नस्य च भवेददोषोहि दूरे गिर् ॥ २॥ 
यत: ॥ पाध्पी सवैजनानुक्षोच्यचरिता तन्वीयमस्मिन्वे 

मासम हिरत दुमेगेण कथमप्यापोतु बन्धूनिति। ` 
मलेवन्तु खगाहृताम्बरतया दत्वाऽप्वयारषोशुकं 

मुपेषाऽवपरौयमिलपिं जहस्लेष्छ तपरी गत. ॥ ४ ॥ 

बहूनां (` 
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 विदुस्तास्तदहं वाऽत्मा तस्य वेद यथायथम् ॥ ५ ॥ ,, इति 
त॑दिह ममापि करणीयमिदं वाचिकहरणमेव । परमत्र मवति निित्तमत्र- 
भवती मृदारिका दमयन्ती ।पाप्तोऽस्मि च प्रशांतसकलपौरजनममदो- 
त्पवमापरन्नशोकािदेवतमिव करोडीकताषिदर्मतनयं कुण्डिनपुरं तद्यथा 
राक्ति ल्रितपदं पत्करिम्य संदेषटचे वाचिकरमवेदयामि। 
( इति निष्करान्दः । ) ( इति शृद्धविष्कंभः।) रिष्राभ्यान्नमः। 

(ततः प्रविशति सीधवितानस्थस्सह सवुद्धिना साविश्रः। ) . 

साविन्रः-- (परितोषिलोक्य। सहषम्। ) अये कथमिदं यतिक । 

धर्मेऽप्यद्य घनामृता हि सरयुरप्रंकषाश्च द्रुमा 
पुच्छारदरेणुगोरवपुषः सिद्दाश्च द्विपाः । 

पराः मरोदमुदः मियामिरतुखाकल्पाभिरासेविताः 
ममिभूरिफला च त्पुरमिदं वैरायते किं द्यवा ॥ ६॥ 

अपिच ॥ नष्टं वेरममून्प्रगेप्वपि मुदा शांति्नेराप्यते 
दूरे भीरिति नाम चातिपरुषादोषाः कुषोऽपि दृताः। 

पुरप्यात्तरसा निरस्तकरणा मम्दीमवत्स्दना 
केनाप्येल समागमं सुकतिमा यातेव निद्र मुखात् ॥ ७ ॥ 

भमाल्य , किं ज्ञायते कस्समहानिति येन हि वसता सर्वतोधमेतया प्रजानां 
सारमंनिकापटशमक्रियमेवास्मयास्थानमण्डपे। 
सुब्दिः -- (आत्मगतम्।) षरि तावान् बाहुकएव स्यात् । यदस्य | 

खवीऽप्याकृतिरीक्षितेव विदृणोद्मलयायतं तन्महो. 
वामुभेरनुमीयते पुकृराछः स्यादेषरस्ेष्िति। ` 

वेद्ध्यं प्रसीकषय तस्य च कडाज्ञानं महत्तक्यते 
सोशीस्यानुगुणं भितेन्दियतयाऽप्यकिन्धर भयते ॥ ८॥ 

जपिच ॥ अन्ये वेतानिकाहवानृतमयं नो वक्ति रिक्थास्या 
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न स्छष्ाऽपि वशीकरोति तुरगान्कोऽप्येषगूढः ऊती ॥ ९॥ 
तथाऽपि कथमिदं निश्चीयते यदस्विव हेतुरस्यास्सुप्थितो भमेरिति । 
यदरवगममहिमान : कति न सन्ति नाम जगति महात्मानः । 
 प्रकाशम्। › ममापि चिराय सततमधिवप्तति हदयमयं विशय : । कथ 

पनरीटशा महात्मानः कटुषददयेरस्पामिरध्यकषयनते 
सात्र: -- कथमेवं संशयेनेव क्षप्यते काट : ; नन्वसो नाम महा 
नपराधु : यद्भ्यागतामहान्तोऽप्युपेकष्यन्तति । 

सदि : -- अनिरादनिष्यते ; अथव स्यादेषदैवपुण्यपरम्परथेव । 
सावित्रः -- अट्मटमतिनियन््रणया । पर्य यद्यस्ति कोऽपि महा 

निति। 

स्दिः --- यथाऽध्दिाति देवेः। 
( प्रविदय पत्रहस्तःसान्देरिक्रः।) 

सांरेशिकः -- देव, विदभराजप्रहितमिदं पत्रम् । 
(इति तिष्ट पर्जाच्रदधाति।) 

सावित्रः -- (स्फुठुकपिस्तयम्। ) किमिदमाकालिकमकारणमीतीम्रय 
पादद्य ठेखटृत्तम् । शाच्यतां िच्यतांच न :श्रवसी । 

| ( पत्रममा्यदृ्ते ददाति । ) 

सुबुद्धि : -- यथाऽऽदिशति देव : । (पत्रमुदधराय वाचयति । ) 
^“ सवस्ति सावित्राय सकठम्हीपारमोहिलाशितिरटितचरिताय 

निखिल्कल्याणगुणगणेकरब्राकराय मियप्तलाय राजषंयक्रतुपणा- 

य । प्रियप्रख , ` भियवयद्महितमसंख्यषरिथषुरस्सरमिदमिर- 
मफत्गु किञ्चिदिव विज्ञापनाक्षरनिकु रुम्बमविलस्बममत्रयतामाद- 
रेण नेत्रथोसुव श्रोत्रयोः । - . ` । तद्यथा। 

कु्ञलमच्रभवतप्कल्येन प्रसादेन च प्रशुप्ते: ; अरटगेव मि 
धमुखादधिप्तमक्रविकलीयिद्रे ! अथ ¢ भकतय् ९ । इवििको 
हि दुषिषकिं कमेणष् |) विस्तशषुशेमरविरोषी वैस्तरषुधमतवरः खु न्रेजापति 
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प्रजानाम् ; स्कंटगुणप्गमाक्षमा हि देहितां देहभृता् , बहुमु- 
दिरकरक्षणमिदुराः किल दङहामाग्यानाम्, कितेयपथविमुः 
गव : किल -सार्धोमुग्धवध्रननानाम् , स्वननच्छन्दान॒याता रौ किरं 

-.. मातरपितरो › सरमयसमुचितमतय : किल प्रङृतय : , साधुसमीरित 
मेवं हि शाखम् , कतिपयपरिचितशैवं प्रथममाचांर: गतानगति 
क : किल लोकः , बहुननबरहुभतमेव हि निरवद्यं कर्म, इत्यादि 
निध्याय , निध्याय च दुर्दशां निषधराजस्य , निण्ये च नाथवि- 
रहत्यथां वत्सायाः परितः एनी मण्डटमच्विप्याप्यरब्थतलियप्र- 
रचितया निद्त्य निषैर्त्य च पुनरपि कुमाय यथापुरमाम्युदयिकी 
क्रियापात्मनेव तया वरतेन वरेण वेरेण पुनरपि संयोजनमानिरेण माः 
विनि दरम्यामिदवासरे विमाव्यमितिं कृतमत्तिरयमयमात्मपखरत - 
त्रमवादैरामण्डनीयमवनिपाटमच्चसश्चयप्वेकतमभिति कृतगादश्चे- 
पमम्यथये;परमन्र निमित्तमव्रमवानुत मम माभ्यमुताहो भगवती भ- 
्रितत्यतेत्यलमति हछ्ोहरेन । सन्तु पहः संशषाः 
नन्दनररन्माधमाव्रदिपप्तमी। तिरि तरपमपचितनिरपम 

यकद सखतम्। निभरस्नहगर्भो वेदर्भा 

शिवाभ्यान्नमः ॐ तत्सत्  # भीमः # 
सारितः -- (निशम्यसविस्मयम्। जनक^तकरम्। ) अये केयमाम्युदयिः 

कौ क्रिया। 

पत्रिण्याः क नियोगमाह निगमश्रेदप्यहो कि पैर 
नेष्टतेन नस्य किम्वुपयमोभृयोहहा दुष्कृतम् । 

स्याश्चेदयौवनचारिताथ्यैविधये स्वैरमचारसतथां 
प्रलक्न्नु नृणां विधेयमहह ¦ मेम्णा विचारोहतः॥ १५ ॥ 

किञ्च ॥ आपीढरमहवंललये मिषधराट् तस्यैफजाया वधु 
कामी दिविषुब्रुमृषति यदि कार्म धमः परः । 

नतयेव्यययंय कमूतीवेहमताः क स्थुः छतिर्थागर 
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कदिषोभव्रिताऽन्वय : किमु केतेऽप्येवं कटेरुच्छितिः॥ ११॥ 
प्रकाशम् सान्दरिकमषदय । ) भो विश्राम्यतां परमाहूयते । 

सान्देत्िकः--यथा देवस्यान्ञा। ( इति निष्कान्तः ।) 
मबुद्धिः - महाराज, मेवमनुमीयते हि ठेलविधयैवं बरहुननवहुमत- 
तमस्य कर्मणः । कटुषकाकरूफताच वैदभस्य । तदनुपक्षयमेवातमपर- 
विविज्ञापनम् | 

सात्र; -- अनवहितमनुमतमिवेदममिजातिः । यदा तद्धा भवतु । 
परभनु्ेयमेव मि यत्तलवचनं नः । (किय । ) कथमिदमनुमन्येरन्नन्येऽपि 
पौलृद्धाः । कथं वाऽयमनृतमस्मम्यं चितेत्। तत्पत्यमिदं माव्येव स- 
कमपि । अस्मम्यममिममेपितमिदमिद पत्रमातिपन्धायकरीत्येव । यतः । 

आगन्तव्यं श्वहृति टिखितं द्रद्रे विदर्भाः 
न स्यादन्यत्सटशकरणं ठथौमयानं परिनाऽत्र | 

सदयं रां परियस्रलवचः कोतुकश्चातिमाप्न 
सन्दर्मोऽपतो परमतितरां दरः किं मलैः ॥ १२॥ 

स॒बुद्धि; -- देव , म्योमयानेनेव सुतरस्मुट रोऽपि पन्थाः 
सावि: -- (स्छतिमभिनीय। ) कोन् खल्विदं मोः । बाहके स्थितेऽपि 
षलमन्यदपेक्ष्यप् । 
मुशरद्धिः -- शे तस्यापि श्रमपाध्यएव सन्दर्भः 
सावित्रः -- आहूय एच्छयतां परमुत्पस्यामः। 
सुबुद्धिः -- यथाऽऽदिशति लाभी । (पति पण) कःकोऽतरभोः । 

(प्रधि सचिन्तं बाहुकः । ) 
बाहुकः -- (भात्मगतं बुमननिभित्तम् सूचयित सक्रितम् ।) 

दूरे भम हि एक्का स्फुरति मुजा सह दशा च दक्षिणया । 
विरिक्विविरपितमवितकितसम्भवं हि मवति नृभाम् ॥ \ ३॥ 

भवतु द्रहष्यामः किमस्व फलम् | ( परिरम्य । पृतेऽपलोकव। ) अये) इहैव 
करिभप्यमाल ठवातभादंदाति शमी तथाङुषसरपा 
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मि (ष्युपसरति। ) 

उमौ -- (वीक्ष्य 'सदषम्। ) कथमेषस्मृतमात्रएव मनोरथहव समूपध्थि 
तीबाहुकः । 
बाहुकः -- (उपषय। ) जयतु जयतु सवामी | (प्रा्जणििष्ठन् ।\ 

हयः भरातः परहिताखयोऽपि तुरगास्सम्यग्िनीता मया 
साध्वीमेव गतिं समादधति ते संपुणरशिक्षाईव । 

अन्ये तेऽपि वनायुजा दश्च किना दोषान्विमोृतिदाः 
परवऽप्यद्य मदाटसाः क्षणवाद्चायम्यमेतेर्भुशम् ॥ १४॥ 

तदापतितोऽस्मीदमवेदयिुमाकरण्यं देवः रमाणम् । 
सावित्रः -- अमालय , । इच्छनुकूरस्सन्दभः मलग्डगिव बाहुकः 

विविच्यतां विषेयार्थो वियो म्यपनीयताम् ॥ १५॥ 
सुबुद्धिः -- बाढं | (पय ।) से बाहुक, सन्दभीनुगुणमाह भवान् 
अद्य किट । 

शवः प्रातः क्रथकेशिकेषु सनः केलश्रुतवात्पुनः 
पक्टपते तनयाखयवरमहे भीमो हि नः काक्षति । 

तद्भन्तव्यमितो हि कुण्डिनपृरं दूरे गिरामप्यहो ! 
कार्य करिम्विह का गतिः कथय कि छेदाय नो क्पे ॥ ११॥ 

बाहुकः -- (निशम्य सविस्मयक्ेदमात्मगतम्। ) किम्पिदं यदमयन्त्याभ- 

पि पुनः खयंवरईति (सगौखम्। ) 
भीमर्दुडनृपाटवंदातिटको धर्मैकतानान्तर- 

स्ततपत्री च पुधीस्सदाऽपि विदिता साध्वीति सर्वैरपि । 
मूयोऽनुग्रहनीतिगा श्च सुकते सज्जन्ति नाम मनाः 

वर्िषाऽपि कथं खयंवरहति ग्यन्ञापि राज्ञाऽशुना.॥ १७॥ 
अथवा मवितेवेदमपि ¦ .यद्रागादिमिसकुरीकरियमाणमनतो महाताप 
भरम्योत्ययः अच्यवम्तीति निप्मस्सर्स्य । त्था । 

भरदवाजकतते मये व्यतयस्यः जग्मतुः ॥ : 
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वपिषठोरंस्त चण्डाल्या दुहित्रा च प्रजापतिः ॥१८॥ 
किञ्च ॥ न्यायारोकविषाद्रीरूतयियां पुसामपीयं दशा 

नायैस्तावदुदारमारविव्शास्सन्तीति का चिन्तना । 
नो विया न च चातुरी न कुशरै्छगः कदाचिस्सियाः 

दुदनिकञ्ुषो न लोकगणना स्र क तस्या हृदि ॥ १९॥ 
तत्प्यादेव कामतः काममन्यं कामयमानाऽपि दमयन्ती (चश! ) 
यद्धा | किमिदमनृतमेवं दिक्च विख्यापयन्मां 

अवनिगमिषतीव मेमगभ विदः । 
उत मम फणितानि प्राप्य पणीदवक्रात् 

मम धुतिमवगन्त्र यास्तन्तमेतामियायाः ॥२०॥ 
तन्ममापि कुतुकितमनत्र मनः । भवतु प्रतिनिगदान्येनप् । (प्रकाशम् । 
आये , क्िमेषएवमहाराज्ेशाविषयः । वीकष्यतामहविगमात्रागेव वु 
ण्डिनमामण्डयते स्वामिना । 
सावित्रः -- अलमुदितैराचरतु सखा यथा निगदितम् । 
सबुद्धिः -- बाहुक , दज्ञंयाधुनेव तवाध्िियशिक्षादक्षताम् 1 यदः 
सरोयमधिकारेख्नः कषद्टषदनुषंगइति । 
बाहुकः -- सामिन् › क्रियाकिवलमुत्तरये ॥ पराधयामि । 

(इति प्रणम्य निष्क्रान्तः) 

सावितः -- अमाय , परविष्टे कुण्डिनएव प्रशाम्येन्मम तरा । त 
वदमितोऽप्यमलययमेव चेतः । तद्याहुकवचनमप्यथंवादमादोकते । 
सु्ुद्धिः -- महाराज , मेवम् । 

जालेष नैव गदति खनुतीरसतयाः 
परलेयमेव किङ तद्वनं यथार्थम् । 

दसम्ति नेपुभसूष्ुष्य तुरंगतन्ते 
रोकोत्तरं किमपि तिक्तधियोऽपि मृताः ॥२१॥ 

साबित: -- सलं तथाऽपि खक्रायगोरवमेव सवलिन्नपि पुतर 
मतीत जनयति । 



गद्या११०० € 

भवत्वस्य वचस्सलं न विलंबपरम्मनः। 
आनीतावेव किन्तावांश्चिरायलेषचक्रिणः॥ २२॥ 

सुदधिः -- द्रागेवापतेत् । अदीषैसूत्रः किर बाहुकः 
(प्रविय। सप्रश्रयम् । प्रणम्य) 

दौवारिकः -- [अ] जेदु जेदु मद प्ण्णिहिदो मणोरहेणेव्व रहेण 
सह अज्जाहुभ मष्टिणो आअमणं पडिवालअन्तो पडिहारषटम्मिवि- 
इई । अह महः प्पमाणम् । 

(उति निष्क्रान्तः ) 

सावित्रः -- 
(निशम्य सहषीष्टासम् उत्थाय पर्चषाणि पदानि परिक्रम्य वलभीस्थएव परयन्। ) 

अमाल् ,। सौम्येन पर्य विधिनेव स बाहुकेन 
संस्थापिते धुरि मनोरथवद्रथोमे । (गिण सारकम् । ) 

अर्वत्सु मारिषु टसत्सु किमत्र वीतः 
सेयोजित : १ ८ इयधक्ति विस्मयस्तम्भन्नाटयति । ) 

सुबुद्धिः -- महाराज , रिक्षागरिम्णा कदाचिदयमतिहौरेदाखरह- 
रिदुधमननेघालजव : परिणन्ता । 
सावित्रः -- किंवा। स्यान्नाम तथाऽपि । यतः 

पुमनसो हि दुरूहसत्वा: ॥२३॥ 
अमात्य, सोधावतारस्रणिमादर्शय । 
मबुदिः- इततोदे्ः । (इति करभवठम्न्य नयति। ) 

(ततः प्रविराति प्रतोरीस्थस्सवेत्रतीभरस्सह रथेन सारथिः। ) | 

सारधिः--(आलगतम्।) सेवा नाम निलिच्टज्जानिधानमनिदान- 
छाघवाधिकरणमाजानसत्कुण्ठकश्च पागिनाम्। यदद्य खस्यैव खीं सि- - 
षाषयिषतस्सावित्रस्य खेनेव साहाय्यकमापेयमिलयापन्नमन्न पने । 

[अ ] जयतुयतु मता सनिदितौमनोरिथनेव ए्येन सह आ्वैवडुको भुरण 
 तिपादयन् परतिहारस्थकत तिष्ठति । अथ मतो प्रमाणम् । 



-१९० कलिकिधूननप् । 

सावित्रः-- अविंबमेव खय॑वरानुगुणमण्डनमण्डितः स्यन्दनमुपधा- 
वामि । लर्यताम् | (वरितिपदमवतारत्राटयत्नेव निष्कान्तः ।) 

साराथेः-- ( सवाष्यम् खगतम्।› पवैधाऽस्म्यहमेव गहणीयः । सावि. 
त्रः पुनस्पुगरहीतनामैव । यतः! 

उन्मुक्ता विपिने वधूः खगृहमेवाप्ता श्ुमाकांक्षया 
काठं कश्चिदपि परतीक्षितवती नो वातेवातीऽपिमे। 

तारुण्ये दयितेकसंश्रयधति खरीसन्ततेजींवितं 
जाता तेन पतिवरा विभुरतस्तां वाटि वाच्यस्ाफम् ॥ २४॥ 

(आकराशे।) पर्व ख्यवरकतृहरतोगतोऽहं 

 मध्येपथं त्रिदिवदेवमटत्मा्तः। 
अद्यापि तत्कुतुकिनोनृपतेभयोऽस्मि 

दूत्याय किन्नु युवते््यदधाद्दिधिमीम् ॥ २५॥ 
ततोऽप्यधुनातनमेव दूत्यममिधुनोति मम हृदयम् । यतस्तदा किल ) 

सोमाग्यप्तम्पदमुदीक्ष्य मदीयदूलय- 
भ्रिले सहांजट्िसुराः किं भामनाथन् । 

अद्य चवद्यमय्ढृत्तिभृतं हि सादये 
पश्चोदयल्ययमलं जननेरमाम्थेः ॥ २६ ॥ 

सल्महं टुभगएव यतः। 
मात्रादण्डस्नामितामधिकरं तत्रं पमाटम्बते 

तदत्कृबरदारु मध्यमयते भद्रासनप्रक्रियाम्। 
शश्चद्ररिमगुणोरदच्छददटे राजीवनेत्रीकरां 

गुट्यग्रापितवीटिकासमदश्ां घतते रथस्योद्रतो ॥ २५॥ 
(बह प्सायोकारे।). 

हादेष ॥ सरव्वयैवश्षाततिषेवणरुजं सत्याधजानिततः 
सीवि्ठेषशुजश्च सवगतया वरदेश्चिकार्तीरपि। 

म् लव वेत्थ तदेष गं कवत मृदरितयुलस्व्नचे- 
दापित भप तस् ने 



१ स्मरणमभिनीय। ) 

हाशंमो ॥ कदा नानाद्दीपागतनृपतिनीरनधपदवीं 
सभामभ्यागच्छन्ससविवधृतहस्ताप्रकिसलः। 

टहोकं वाचैकं कमपि करसंगेन कमपि 
स्मितेनान्यं सपन्देरिदारसईति सम्यां शच सखये ॥ २९ 

करश्च ॥ कदा वा सोम्यऽपि प्रतिभयनिवेो भरविरतां 
सदस्यध्याप्तीनस्मुमगमाणिपिह्यासनतटम् । 

समन्तादाचारानििदधति विनीते परिजने 
सदश्चित्रस्थायं स्थितमभिगदिष्यामि किमपि॥ ६० ॥ 

अपिच कदा क्रीडागारे ्रथितकृुमसक्परिमल- 
स्वव॑तीसम्मूच्छैन्मदमधुपकषंकारमुखरे । 

नतांगीभिरनीतरशायनपदनेन्द्ायैनिमिषं 
भियायास्तदक्षये लिसितमिव पड मुखमपि ॥ ३१॥ 

इदश्च ॥ कदा वा कल्याणीं कथमपि नयत्नकफल्कं 
कराभ्यामाश्किष्यन्किमपि कथंयिष्यन्निव मिथः। 

कपोटे संचुम्बन्कङितबेहुखव्रीडविनत- 
त्कथश्चित्तदकरात्किमपि मधु पास्यामि मधुरम् ॥ ३२॥ 

अपरच्च ॥ कंदां वा गाढाल्िगनसमयकुम्जीकतकुचं 
 कराधूतिमोदयत्कनकवर्यक्राणरूचिरप् । 

` भ्रमो+मामामामेलतिकुधितसर्वागसुभरग 
वपुस्तस्यामीरन्नयनमुपमोक्तास्मि विवशः ॥ ६३ ॥ 
यच्च ॥ कदा वा तामिखा्रततुहिनरसिः फणिमुंख- 
प्वलन्मुक्ताजाली ज्ेजगतपारावेतरतः। | 



१०२ कषटिविधरूनमम् 

कलातीतश्वासामुरपि तदहं मृद वहन् । 
श्रमाम्मश्चखातैः लयमपनयत्नास्यलपितं 

प्रियायास्तदकषये सिमितमपि सुम संसृतितरोः ॥ ३५ ॥ 
केदमसिल्मरृतसुकृततयैव निलदुगीतेरस्य मम सुलभम् । 
( अश्रुपातममिनीथ । सभयसम्भ्रमम्। ) हन्त ! किमियमीदङ्ामपि मामाकुंटय - 
ति सपृतिरतीतसरौभागयस्य।यन्निर्गलमुद्रालयलश्रूणि। न सटु सुखदुःख - 
स्मृतिस्मुसदरी सेवाभृताम् । किञ्च जैत्रयात्रामनु खामिनः सुतरामपाभ- 
तमश्रुमोचनम् । (अशरूनिरेधत्राययक्रव। ) किञ्चिरायति साक्ित्रोऽपि। 

(दति राजक्रदारमीक्षते ।) ( ततः प्रविशति वारष्णेयकरमवलम्बमानः सापित्रः।) 

सावित्र; -- पूत, परय त्वमपि बाहुकसारण्यप्तामध्यैम् । अपि तवं वा- 
ऽस्य वचः मरल्येषि। 
वार्ष्णेयः -- आयुष्मन् अनिरीक्ष्य पदेषु प्रामवमेनं कथमिति विरिप्मः 
सावित्रः-- मवतु निवेहणनाश्नीं निकषदषदमनु सकलाअप्यस्य चतु 
रिमिचामीकरस्यामिकाविशुदधयः मकाशीमविप्यति। ( सङतकमुपसपैति !) 
सारथिः-- (निवण्य।) अये एषहि। 

पत्रोणपचछवपरिष्कृतिपाण्डुपोरिः 
कस्तूरिचित्रकचमत्कृतिचारुफालः। 

भूमो तांधिरपि से निपतन्निवाय- 
मायाति कोतुकमिवांगवहं महीशः ॥ २६॥ 

कश्च ॥ समरेऽपि दुङेमतमां सुदतीमिदानी 
देवात्स्वयंवरसुपाषतमां विजानन् । 

मत्सविदा द्विगुणिते कुतुक बिभ्र- 
ज्िर्शेकमेति टढनिश्रितदारामः॥ ६७॥ 

,. 400 १ थे १ पये प्मुपश्थते तरडयद्यन्तमेनोमन्म 



भष्टमोक; । १५३ 

निष्मनज्ञानिहतश्रुताश्च निधनं यन्लप्रमत्ताभपि॥ ३८॥ 
महत्छप्येवमनन्यजेन ग्याकुरी भवत्सु क्ंपुमः किंपचानास्तयेति। 

( सविस्मयमाक्षमाणत्तिष्ठति। ) 

सावित्रः -- (सहपिष्व ।) बाहुक, साध £ किमहमारोहाणि स्यन्द्, 
नम्। (वाष्ेयप्ति।) सूत, सजवमारोहावस्तावत्। 

( इति सहवार्ेयमेव रथासेहणं नाटयति । ) 

सारथिः--- (आत्मगतम् ।सविस्मयम्। ) अतिरमसिनी किट स्वामिन 

श्रित्तवृत्तिः। तद्यथा 
नायोध्येव किमद्य कुण्डिनममूत्कि न सयं स्यन्दनो- 

भीमक्ष्मापसुताखयंवरधरामश्चासनं नाभवत्। 
गरीवामौक्षिकहारएव वरणखङ्नामवत्तत्कुतः 

फ वेतच न सूतएव सुदती सा मे विदमात्मजा ॥ ९ ॥ , 
मवतु सेवां लां समग्रये । (इति कूषरमारय कविका ह्तयोःसकति । ) 

सादिनः -- (सम्यगुपिरन। ) बाहुक, अथ कोविरंवः चोदयन्ताम- 
श्वाः। 

साराधेः-- महाराज, खामितनिमे मुक्ताअभीदावः। 
( इति खरीनमवलघरयन्नश्वपात्तमभिनयति । ) 

सावित्रः--आः किमिदमनिमित्तम् | ( स्गतम्।) अपिनामसा दु 
मा यदेवमाविभेवति दुनिमित्तम् । अथवा किन्निमित्तेन , निमित्त 
म्यस्य नीरग्रीवः। (प्रकाशं सरोषहातम्।) क्िमभिरेवाश्वेरश्च : कुण्ड 
नमचिरत्। साधुभो हयपरीक्षक पाघरु। 
सारथिः- महाराज, क्षम्यतामीक्ष्यतान्न द्रागमीषामेवर नितपवनधा- 
रा परिकामधारा } (क्षणमिव क्षणमभिनीय। ) यात् तुरगा यात । 

(शति बटीनमवठधयति + ) 

वार्ष्णेयः--महाराज,पक्रान्तं किल प्रणण्डमेन परिक्रमणैमःनः! 
सारयिः-- (ग्रथ) आयुष् । अयि | 



१०६ केटिविषितमषु | 

अमी वाहादिह्टैषिमभिततृशानिव हिवि 
िपन्तस्सन्तोषादिव धुरि वहन्तोऽद्ुतगतीः। 

समुन्नप्रग्ीवास्समरयमधोऽपस्छचरणा- 
त्वमायांतीं छायामिव घर जिगीषनि तरसा ॥ ४०॥ 

सावित्रः-- (नित्य सविस्मयम् › सत्यमलयचैःश्रवसोऽमी विनः | 
यतः॥ न शाखांन शिखाः एथविक्षतिरुहां परयामि रेखाः परं 

दौटाः कोष्टकुसूलनारसदशादशन्यां तरीं चि्रति । 
टक् च व्यक्तिषु जर्चैरीभवति नः पक््माऽपि वीक्षाऽक्षमः 

रीर पराम्यति दशनेन परितस्सरवत पृष्ठेव मूः ॥ ४१ ॥ 
वा्णरय, अथेदटशमपि काऽपि सारथ्यम् | 
बारप्णयः-- न जातुचिदञधिखितमपि मन्ता । अद्रुततममेवेदं पदयला- 
युष्मान् । 

भूस्सव्॑रथयेव सस्छृततटां मालकरूपाऽभितः 
` मानास्यन्दनमत्र नैव तृणमप्यालुक्ष्यतेऽम्यैतरे । 

कंपे; प्र रृतिभिश्च नन्ववनिगश्चक्रोचचयस्तक्यैते 
धावल्यत्र हि विश्वमेव चलनं नास्तीव नंः स्यन्दने ॥ ४२॥ 

सावित्रः-- साघु मो बाहुक , पाध, सत्यमपि हयहदयवित्। 
(वा्षणयमदिदय । जनान्तिकम्।) सूत, कस्य वेयती मात्रा गन्धवेशिक्षातन्ते 

ततः किड ॥ सुब्रह्मण्यसमीकतस्तुतकरः किं मातरिश्वा स्वयं 
किं वा कास्यपिरेव भार्करकरेरस्फारितिं सहयः । 

फं वाऽभिष्ठितदेवदैतयरणमूरेषवतोमातरि- 
` दरातेन्धवतन्तनिरमितिषटुः किं सिहोत्रोमुनिः ॥४२॥ 
भपिच ॥ किं वाऽप ् रिपुराभियोधिमि हर वेदार्वसादी बिधि- 

यदा किञ्चलषएव सपिदमनभस्यातषीकौशसः । 



भवतु तोनदक्षामनु वदनभस्य विरोकयै । 
८ उत्याय वरितमुखं पद्यतनेव तन्धानस्खलनममिनयम्। ) आः; पम्यानप् | बाहु- 

क , श्तांगम् । आदाय वसनमागच्छतु वा्णयः। 
सारथिः -- (पिहस्य।) महाराज , कं पातितमुत्तरीयं क पुनरवता- 
रेण तदादातुमादिश्यते वार्य: । नन्वतीख योजनमन्तरीयाद्वोतेऽपी, 
रथः। । 
सावित्रः -- किंदचनप्तमयेनैव योजनमतीतं रथेन १। 
वाष्णेथः --- मन्ये तदितो गोप्पदएव विदर्माः। 
सारथिः -- अथर्कि । शमयितम्यएव सांमतमसो शतांगवेगः 
सावित्रः -- (सविस्मयम्) किमत्रैव विदमीः । अप्यापतिताः स्म् 
यतैव पतमयेन । परयामि यावत्परितः । (तथा करोति। ) 
सारथि :- आयुष्मन् , शमितएष शतांगवेगः विखम्पमीक्षयतामभि- 
तः | ( रथवेगं श्मयति। ) 

सावित्रः -- ( परितोऽलाकयन् सपरितोषम् ससमाश्वासम् । ) 

साधु मो सव्येष्ठस्साषु । 
नगोऽयं बृक्षोऽयं वनमिदमिदं पत्तनमिति 

मकाशं तत्सर्व विपुखमपि विश्वं विलसति । 
कुतोऽप्याधावन्ती स्थितिममनतेवाऽद्य षरणी ` 

चिरच्छरन्यानातास्पदि परिपुणाहव दिशः ॥ ४५॥ 
( आत्मगतम्। ) इत्थममानुषमुषकतुरमुष्य निष्करथतथा करोमि कामपि 
कलामहमपि । (पाशस्य विभीतकनिर्िर्तव। प्रकाशम् । ) सत्यपि सवमा 
तुषाणामुपरि । भय पणौन्यस्व पर्षणेनेव गणयेः। 
सारथिः -- भन्ये तहरे हि वाङ्मनसयोः । यत; । 

पांमूनपि ितितठे गमनेऽपि ताराः ` 



१.१ कटिविधूननप् । 

टष्टैव यो गणयित तरुपणेजातम् ॥४६॥ 
सावित्रः -- परय वदानि पणीनि कुसुमानि वा कियन्तीति । गृहाण 
कामपि शाखिकाम् । 
सारथिः -- (स्कुतुकमवरोरणप्रारयित्वा शखिकामाच्छिद् । ) आयुष्मन् 

उच्यतां । कलयत्र कुमुमानि मुकुलानि भदोरादशाटवः पणानि फ्यम 
चेति। 
सावित्रः -- (रवण । ) पर्य , पणान्येकोनरविंदातिः प्रदोहाः ष् 
शलाटवएकादश , फलानि पश्च , मुकुटानि नव , कुमुमानि पश्चदश् । 
सारथिः उ ( गणनाममिनीय, सविस्मयम् । ) अहो गणिततन्तनेपुणमायु 

प्मतः ।( उपय समक्ति्शरयम् । ) देव , कथमिदं तदवानिगमिषति मन : 

सावित्रः -- पत, शृणु ; 

विद्येयमक्षटृदयामिधया प्रसिदा 
सग्ृह्य याञ्च बिधिवज्जपतोजनस्य । 

एनोगद्श्च गरटश्च विमुच्य देहं 
धृवित्मदू रमथ सोऽपि सुधीमणिः स्यात् ॥४७ 

एवमनुश्रूयते हि पुराणेषु ॥ यथा ॥ 
दाम्भोरमाध्यन्दिनिमियमगाद्ेषसं व्याधपादा- 

तस्माच्छेषं हरिमपि ततःश्रावणानकंमेम्यः । 
चण्डांरोस्तं यममपि ततः पेटमाद्यम्मुनीनां 

षष्ट या वर्षः कथमपि च तामाप्तवनिस्म तस्मात् ॥४८॥ 
किश्च ॥ एनामभ्यस्यतां गृत्रिच्छामनु हि वतते । 

तत्सम्मदायगुरवार्शिवाद्यास्तन्वते हिवम् ॥ ४९॥ 
तदेषसदरामुपकतुंस्तव निष्करयतया सार्दरमुपदिशानि । भतिगृहाण २ 
दि कुतुकम् । | 
सारथिः -- (सतषहैमुषखय वरिनतपूवैकायमाबद्धा जाल तिष्ठन् । ) 

महाभाग, गवहितोऽसि । ( एतिकनेमषणयति। } 



अष्ट्मोकः | १०५ 

सावि: -- (ध्यानापिव नार्वा । कर्ण एवमिव कथपितवा । ) बाहुक, स- 

मुपदिष्टेयमसिलकलिकल्मषध्री विद्या । आस्नायतामन्तरेव हिखिः। 
सारथिः -- यथाऽऽदिशति देवो गृरुश्च । 

(दवयक्षि निमील्य ध्यानत्नाटयति। } 
(ततः प्रविशति नायक्रंगा्निस्सरन् किः।) 

सारथिः -- ( नयनमुन्मीत्य । पृेवटोक्य । )} 

कोऽप करीषकरिकाककरोरुकार 
काटायप्ताकट्ितिकायकलापरलः । 

कूरक्रियः कुरिलकूचैकरालकुक्षिः 
कीटाटकदटरुकुरटः किरतीव काटीम् ॥ ५०॥ 

किञ्च, काटेयरसेनेव छिपति रमां , कालाबरेणवादृणोलयम्बरम् , कि- 
न्दनन्दिनीक्षरेणव छवयति दरित्कन्दरान् , रृष्णांगारगोमयगोमुख- 
मिवारचयल्न्तराछं , नीटीरागेणेव रञ्जयति रविविम्बं , तापिंछकुपु 
मलांछनमिव विलाप्तयति रिवम , टटिततमस्तमाटकमिवाकलयलयारो- 
कम् , अपितमिव नट्धरः , आनितमिव नट्यः , आत्तमिव रसातटात्, 
अञ्जनपुज्जमञ्ञटममिमतनिखिटरोचिरस्य किमपि शोचिः। 

(इति स्तिमितमीक्षते ।) 

कलिः -- (समयकम्पममिमुलीमूय । ) देव , शरणं शरणम् । 
दीनानाथशरण्य, पृण्यचरितं जानन्नपि त्वाम्मदात्- 

रीटाच्च चावतं बहूनि यतनान्याधामहं वै कटिः ।( श्यधोक्ति ।) 
सारथिः -- (सरेषम्+) रेजाल्म, अपि वमेव मम इरहितदुशा- 
शातदुरैतामृरपाछिः कटिः । प॑यरे प्राज्न, पर्शमयेव समाज्यते 
( रिराप्ताममिनयन् । विग्य खमतम् । ) सावरोषडूव वचसि वैषेय 

(प्रकारम्। ) बाला, वमावरिष्टमपि मृताधम् । 

किः ~~ पूढात्मेव परं गरेण महता छष्टोऽसि इष्टतम 
लस्येवं लयमेव शिक्षणमधां 



१०८ करिविधूनन॑त् | 

( दयधेक्ते ठंथिरवमनन्नाटयन् वगदरदम् कवाध्यम् सप्रश्रयम् । ) 

~-रक्योऽस्म्यीशक्षयास्म्यहो 1 ॥ ५१॥ 
(इति विषरवम॑नत्राटयन् रेपे । ) 

भारयि : -- (सदयं विदख सगतम्। ) प्रकृतिमापन्नः सखतणएवं । त- 
स्कुतएषपृनरपि रिक्ष्यः । अनुचितमेव हि हतस्य हननप् | (प्रकारम् । ) 
मुं , याहि यथाऽऽगतपू । 
कलि ; - - ( षमयौन्यम् । साकम् । ) महामाग , श्रयताम् । 

काकरटिकस्य मवतश्च दमखसुश्र 

नमिर्तुप्णनूपतेरपि ये गणानि । 
तेषां वपुगरहमथाभिजनानुताहो 

हिला क्षणादपप्तरेयमिदं हि सयप् ॥९२॥ 
सारथिः -- कले, श््रुरपि शरणागतोरक्षणीयहति दत्तामयोऽपि, 
आचर यथाप्रतिश्रुतम् । तद्रच्छ यथेच्छम् । 
केखि ; -- (सपरितोषम् सप्रश्रयम् । ) अनुगृहीतोऽस्मि । अपमरेयमप 
ततः ॥ राजच्नाश्चितरैन्यदारणपये , पुण्येरगण्येस्तव 

्षोणीभतेरि पुष्करेऽपि विजिते सवीः पुनस्ता श्रियः । 
म्ाप्स्यन्ते च परस्परं विरहजात्यारोचनाप्रेडित- 

मरीतिमोतहृदन्तरान्तरुरितालुत्ाहदष्छाहटम् ॥ ९२॥ 
सारथिः-- (सानुश्यम्। ) कटे , अमर्षवद्ाक्किमपि प्रटपितमन्यथा 
मास्ममन्यथाः) ननु मगवदिच्छामनु मवतःपदृत्तिः। देव क्षम्यताम्ममायः 
मपराषः। 

अत्यल्पेऽप्यनुपटवोपशमिते पुण्ये कृते प्राणिना- 
मुच्चैः कर्मणि वा ठतः मतिपदं योयच्छति खस्मुखम् । 

आदयन्ताद्ययुनोऽखिखापिकरणस्यांशोयध्यापिकः ` 
काञास्यस्य च वस्तुनः प्रतिकं तन्तं करोम्यञ्जछिम् ॥ ५४ ॥ 

| (प्रणामन्राटयति।) 

कृशि; -- राजन्, पमुखं चिरञ्जीव। भविग्रोयमेषविमौतकमेनं यएतदा 



१२ अष्टमोंकः । १०९ 

दमदास्ततामयेत जगति । भद्रन्ते भद्रम् | (इति ययोक्तमाचरणेवनिष्कान्तः।) 

सारथिः--( सस्मयमासगतम्।) आः फिमियं दैव हेटा › किमानेतर- 
8।दनमामल् मकटमपि पर्माचकार भगवान्भूतभावनः किः । नन्वित- 
एव श्राभान्यासश्चिमित्तानि। ज्ञायतेऽस्य ्रमरदेनव ' नराव्रत्तिर वेटना- 
माप सम्पदाम् । वि पुप्करएव लयमपयिता। भवतु यद्ध पश्यामि तावत्। 
(वकाय, ) सानुप्मन , अनुषहीतिऽरिन महामनूपदेरोेन । जामितोऽ- 
पे परिटव्य। नन्वपराचटकश्चिखर नम्बरी मगवानम्बरमणिः। 

(श्यारयरप्यास्तोखयति।) 

सावप्रः-- सते बाहुक, किमद्य मुहरताष्टिमन्धयदन्धकारमिव सम्- 
टमा -्दास्ति। 

सारथिः -- न जानाति देवस्तमस्काण्डएव क्रथकेरिकोपकण्ठकान्ता- 
रपमान्तममटः। 
म्प्य; --- यष स्यात्केम्यापि वनाघ्रनस्य खछया। 
सावित्रः --मवतु, बहक, व(दयाश्वांश्चपटय् । 
सारथिः -- आयुप्मन् , ननमा: कथकेशिककषोपवनविहासवीधयः 
५. त शतटतः प्राच्यामारक्ष्यते भाममूपमे,घवोधीस्फटिकपीठिका ! 

( अगुल्यानिदिशाति। १ 

र।विभ्रः- -- यत्पलमतिनन्दनान्युपवनानि | (रतिश्तिपितमीक्चते । ) 
वाष्णयः --- आयुप्मन्, एवमिदं मिदम॑राजधानी कुण्डनपुरम् । 
सा।वत्रः-- (वपय सरंकमात्मगतम् । ) अय किमेतत् । | 

ङि रथ्यागतरथ्यपादरणामदौःमरहत्तणाः 
कि स(घाश्च मुधाविलेपविघुरारषेवाल्परटीभरतः। 

किं परश्च रुजा विवणवदनावाप्पाम्बुधारासुतः 
सथ वीक सर्मंशयं मम मनः पत्रक्रियां शंकते ॥ ९९॥ 

धार्यः -- (परकमामगतम्।) फ स्यवरे समुपस्यते परमिदंदर्शनं 
स्यात्| | 



११० कटिविधरूननप् । 

सारथिः-- (प्मवलक्य सखगतम्।) मन्ये स्वयव॑ररति खामिनस्मम 
यनमस्मानतिसन्धात॒मेव । 
यतः | नैव सयवरईतीरयतीव सिय- 

त्वौरव्रनं नगरमेतदुदारपतम् । 
प्रातम्खयवररदंतधु गव देव- 

ट्ल्स्य पत्रमपि दूत्रिममेव मन्ये ॥ ५६ ॥ 
यद्वि तद्वत् बवती हि भवितव्यता | यतः। 

सदा; क्रापि निना; कटिरपि परृनः कतं प्रतित्नःनद् | 
दःण्डिनमाधिष्मथो कथमिव वा सविधानमन्र त्रित; ॥ २५ 

(पराम्) राजन्, क्रिमिषववटोक्यकुग्रिडनमारोच्यते गिम नम्य 

हि वीयम्स्वयंवरः। तदातिपरर्छतणव रयादयमम्यदय, | 

दयित्रः -- स्यादेव तथाऽपि। मम परमत्र सहनी इक | 

सारथिः -- अदमाटोकनादैव देव शंकया, प्रतिदय पुर फमयिलः 
रमिव्याम; साधयामस्तावत् । ( इति निष्कान्तास्म। ) 

इति श्रीभदश्रापण्डिनागवणमुदशनाते किप तननार 
तच््रचामाप्माकः। रिताभ्यात्रमः। 

अयनव्रमक्िः 

( ततः प्रविश्षयास्थानमण्डपगतस्सह वेदमय ऋतुपर्णः 1) 

पणः -- (सचिन्तमात्मगतम्।) क्रिमय मे प्रतिवचः । 
स्याच्चेत्छयैवरविधिः किभितीह सिदे- 

देषोऽपि रेखमट्खियदि किन्नु एच्छत् 
आयां स्वय॑बरधियेलयनिभाग्यवाती 

धरमतस्य च महान्भविताऽवकांडाः ॥ १ ॥ 
= तथकथनमप्यतिहेपणप् । अनृतभाषणमप्यमीव , अकथनमप 
भ्यागतो चित् , अपदिस्य कथनमप्याप्तननातिसन्ान् , तत्कि 
मणिष्यामि । अथ देवं प्रमाणप | ( प्रकारम्!) वयस्य ,लद्भवातव॑नि 
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पिषयेव समागतोऽस्मि । करिमस्मि वच्मि । सकलमवातेप्रायमेव प्नियमि- 
त्रवातीजातप्। दुरत्ययं हि दैवं नाम किमपि दारुणमपान्निधानम्। 

( इ्यनु्ोचनभिरूपयरति । } 

वेदरभः -- (सवाप्यगद्म्। ) वयस्य, दु ;खायेव किल जन्म भीमस्य | त- 
कि महाभामोऽपि मत्मञ्चिधिवशादनुताम्यति ) तदलमनुदोच्य दुभ । 
छनिद्धिश्राम्यतां चिरेण श्रि मतिपिदमात्मतेदानरपन्धुश्षणमिलयाप्त- 
जनानामपि दरीनन्तदेपयाम्यभ्यन्तरमम्यनुज्ञाये (इषयुतयातुमिच्छति । ) 
मष्तुपभः -- (महपमातमतम्।) तिष्टतु तावदमुप्य तदवयस्याचितमा- 

मोपणम्। अभिनन्द्नीयमेवेदयधुना, यदेषद्रामेव निविचारमवमुक्तो ऽस्मि 
अथवेदममापणमप्यतिभात्रसेद्तिह्ठवतयेव । (प्ररम्।) सते, भवतु क 
वेदटिश्रम्य परमवपरे द्रक्ष्यामि । अनुमन्यताम् | 
चेदम: -- (मगर) कः कोभ््र। 
(पर्िश्य। समयसम्तरमप्रभयम।) 

ऋफिडः -- [कं] एसो भ्दि उफिडो आणवेदु को गिभोओ अणटेभो 
सि। 
वेदमः--ऋकि , मख्युरखुधिते किमप्युदरवपितमुपकार्यादि नमञ्जी 
यताम् | तत्स्व गरद्यता वयस्यः । 

ऋफिडः-- [स] जंभटरा आणवेदि) 
तुपणः ति पाधयामि | (दपि सहफापडन निष्क्रान्तः। ) 

वेदः -- (दीवमुष्मलनिधरस्य) आ किमियती दुरवस्था । 
नस्थातुं न च मापितं न भरतु नापि प्रयातु कृचि- 

च सप्तुं न विलोक्रितुद जननामिच्छलदृष्म्मनः। 
किं जागम किमाख्पामि क्िवानिद्रामि कि भार्णिमि 

रके कं किमुपेमि चेति निखिलं जानामि नैव त्वयम्॥ २॥ 

[क .एग्मि कफिडः आह्ञापयतु कौनियोगो नु्रयइति । 

[ख] यद्भतीङ्ञायय॒ति । | 



११२ कटिविधूननम् । 

[+ 4 

किश्च॥ सदा संतं धत्ते पिचयनिचयेनेव पिहितां 
पिरादग्यं चेतः कलयति कुकरटानच्षूव्! 

कुतश्चिच्चोदन्वानिव मुजति वाप्पाबटहर 
विषादः केोऽप्येप्टपदति वपुषि व्रणयति ॥ २॥ 

तयाऽपि समपुखदुःखंखजनमंविमक्तमेव इ-खसमूमत्ममहमिति कथम् 
प्यन्तरमेव मच्छामि। (सनःस्तोकमन्तरं परिकरः एपुनऽनटतय। } 

द्दाखं तत्रीप्णश्चसितमपरत्रा्तरटिगा 
म्यधोवक्राप्यरधवं करकमदमन्यत्र छटिनम् । 

दृतीवामदं तदिह निस्य्येव जरं 
परा पुप्यद्यापाषिसितटसस्मांगणमहो ॥ ५ ॥ 

तदिदमेवाम्यरन्तरेचावलयविनरामि। (प्ेशतराावचयः.विटोर्यरविष्म्।) 

हन्तत्रैव मात्रे किमपि साल्मावेदयन्ती मिहिरमर विकस्तिवदमेव पर 
तिपटुडुपकटा केशियीकरपंजरस्थशरीरा निखिटभुवनविषादवरीमृट- 
परलिरादधकेनेव सुखितामनवदोषमेव दमयन्ती दमयन्ती । तदय प्रवरो 
ऽपि महोयपे परिषादाय | परविशेयमुत न वा । (तेविन्तवन्टा्येव तिष्ठति!) 

( तत; प्रविशति यथा नरिष्ठ सह ससाभ्यापम्बया च दमयन्ती । ) 

दमयन्ती -- ८ संधवावम्भम् मात्रभिमुखीमूय साम् । ) 

[ग] अत्र.ण सु एष्य यभ्थि इतति पि संप्भो परा जेव्व अज्जउत्त; ५ 
"ह कहं त॒ पहूदपपररोपारिरेभकासाईइदलेअणकाटिआकरकटिद 
करव ठथारादारिपजमाणसुमापुरप्पष्णकण्टकण्डरम दे पृलोवणमे 
तप्तमुवत्तआदमेत्तसिदमण्णुप्तदमप्णुसअकुसेसअटक्निभक्तिदेका उिमद 
के[डिपाञि०जमाणपाटेअसेरणिथ्युटखछञपर्खतरूखणम्म वि बह 

लम।रसगाहखेऽजबाहुकट्दिकुरसततिमत्तिप्मासत्तिदटन्त दारुणाक्रो 

[ग ] अब,न खलयत्रास्लोषदपि संसयस्सएवायुत्ः । अन्यथा कथमस्य ्रमूतप्रसमरो 
धारिरेककाषायितलो चनकालिकाकरकारेतकाटधारादायेमाणसुम्मामुपप्यानकणः 
कष्द्येव ददयीनमात्रसमुपासातिमाजरितमन्युशतमन्ुशयकुदशयलसितशितक)( 
रातफोरिपाश्चमानप्राटेयरीरनिष्तुरादछकगक्षतक्षणसेव = बहूलामर्बाहुयता 
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चकुञनङुहरकछोशचक हर नरदजदरपिदर दमम विअ विसहरदिवहवि- 
ह्रन्तपरणवणप्रनटनटहरपडटपरोप्फिरपडिमहस्प विअ समुदिरः- 
आणिप्राअरणिप्मणकिुदसमुद दाट्टन्तलोखकट्धोलनाटस्म विभ 
अकोाविउश्चावउक्राण्व्दपरिहण्डिपरण्डतण्डवमण्डवप्पण्युदमईगमः- 

ग्मञ्नणामन्हा अमन्द घ्न्दनस्म भिध्ापो | 

भवि कृ पृण्णदिवअणम्रटवअणरअणणिपमणनाणेदाभिरा- 
अफदककुरमा त्, अन्तरगरगागन्तअवदहिरंगसगद अभेगुरक्ं- 
दा पटअत्तणकरअकानाननमकेहूवपरिणपदश्च भपरि सविद अरि - 

२9. णर लणाणगाप पदसणङागद पाणरसाण कोणाम राअक्रणीम- 

` <ोमामकरामहद्र बाहप्पवाटपृष्णद्य अगमण्णपलवण अदिविरचवण्ण- 
पदवण्णण ।क वि मगणञं प्प्पञ्चज अ प्पन्चत्तवन्ती । 

अ कृमि अ मन्देमन्दरप्फन्दपत्तमन्रामन्दिरकन्दयाए मह्अ 
पह वह् बाहपवटननबाहजाहईाह (देवहसथह ममाह द हमहामहसहा 

ममहाप्रिणीए कभिणीए अत्ताणं अरुणण्णअकटममाअरकोश्युह- 
माणूद्स अञनभिम्परत्र अग्दकेरकवडशिहिदटहविहिदमह?,अउ- 

दुफटितरफटम्शक्तद्क्तिसमाप्तिद्रदार्णाकौ थ ठ अकरो वधा जठ ब्रहम पि 

दगपरदेलस्यय विपधरदिवसमिसद्लनपरमतञ्रलटजटधम्पयलपास्परपरिमर्दधेव्र समुदि, 
तगकानिदाफमतिन्लाधनावप््रसपद्रमश्ाल्टङोरकष रनारसयेव च कौ ऽप्यच्चवयर- 

ण्टवारखाधटरण्डवाण्डवमषण्डपद्रस्तुतम्दगमागृगमामनामन्द्रोऽमन्दः छन्दनघ् 
144: । 

अपिच, दुलस्सपणादवदनपृटवयनर्यनानिशममजञनितनिरतंकरोकाकुरपंकिला- 
नोग्गोऽन्तरगसगसिदवाहणम्गतामेगुरोकण्ठदुण्डठितारयकाटविरेपवे भवपिश्रन- 
पररचयपरिच्कृतमतिक्षतट्नदून मलिनाननारसदरीनकूणितदोणितसोणकोणनिराकरैक- 
निस्सरतपादंकानश्टमाष्प्रवादपणलोचनञुन्यदशेनमतित्रिरठवर्णपदवर्णनं किमपि 
सगद्धदं सप्र्यं च प्र्ुक्तवान् । 

रिश्च किनिमित्तश्च मन्दमन्दस्यन्दप्राप्तमन्दुरा्मान्दरकःदरयां मम च पुखोमय- 
पा चेपरवहद्राष्पीधदीधैदिवसतमृहतमेहद्ःखमदामहुखासिकासहापिन्यां केरिन्यां ~. 
भत्ानमरुणान्वयकटरसागरकौस्तुममणिमूतस्यायंपिश्रयास्मकपटारिशितठेखवि 
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णोविवाहदीहमोहसंहिदमअतवरमअवधावणाट्ववरस् अदिकुदुअवुण्ण 
ग्म उदुवण्णस्म मारि, अण्णं अ सुण्णपुण्णणिसरहेसविहवकहाप्पटाः 
णिव्रिर्खणतरूतणुशिि भणिमहजणवभपण्ेजं वण्टेभं वण्णअमाणे 
वदटराणुवष्टिभाए वटे अवटे कदं प्र मुणड् कहं दा अण्ण जाणन्दि मं 
म एव्व मुणहे से अ कह से पुरिसो दि वेत्ति त्ति श्टरणजणिददीद 
दीटणीमाममपन्तदन्तमुं संममाणो अममाणाए टमाए अन्नो अव 
मरोतति अणव अहिहिञ्जमाणं अन्न अहिदुरवगाहगहषहि भः 

अअ ण णवर तरुणी अमरणीक्रेदा . मृ णवि रमिषा निभरणोहण 
णिरत्तदकदिपडचरं परिता कहं वि णवरि विरहिणा विभ आउ 

[न अभवणं प्रेम आकि त्रे वि अपेर्ददिदटभणुराजा तदादि एकः 

णीभरा मुत्तमद्धमटजनाणुखवणा जपिषृष्याप्रपाणमणुम्ववणकिटिग 

णगोट्ीमामणटमणटणादित्रिस्ममा मर्त अणवरदथ्ण्ििरट्ट 

न्ममटिणयुटकमलो मरणीयरन्तमरमवस्सपाद्पतिंट पमस प्पगण 

अग्रानणटुदमदृदमाउटा पटोतरिभजड अपमरणेमिणी व्व दव॑भिणी म 

ट वस्सा दमभन्नी ति दुम्माए उत्तन्दरं आअण्णअन्ते पेखीटन्त 

ए्रजणसदिटाटावणारि सरण केण ति आरेमण अण्णदो दिण्णरििट 

रितिमदीवपुर्ताव्रवाहदीपयेोदरसेखतस्तयवगसजवधावनाटम्वरस्यातिभूतुकपृच्य ऋनु 

ण्य सरररविमन्यन्च सन्यपुण्यनिप्रतिमवकयाप्रह्मवनिक्तणतल्जमारदितनिषध 
नपदपरपणयं वाप्णवै वणयमानोवादानुवानिक्रया , अवि , अले, कथ सजानाति क 
वाऽन्यं जानन्ति; अघ फयामद्य सरवर जानायद्याश्च = फरयापतस्याः पुष्ठएत वरे 
ति स्माणननितदीषर्दधनिश्वासशुप्यदन्तां कर शसन्नसमानया ऽनया ऽऽ तोऽवप्तरदट 
नुपर्माभरपीयमानमयि , अधिदुरवगादगहनहूदयमदय न केवरं तरण्यश्षरर्णीढृता £ 
ग्िपर्शतमनेन निजनापेन मिकरत्तापक्रटिपरचरं परिपयत्ता कथमप्यनन्तरं विधिनत् 
क भवनमेवापिता ततोऽप्यनुज्कितदपितानुरागा तदायक्रेणीधगश मुक्तमाल्यपल 
जानुरैपनाऽनिषटस्नानपानारानोपवनाश्रेहरणगोष्भाषणहसनखेलनादिविघ्नमा भ्रा 
वानवरतस्यण्डिललुटन्मठिनमूखकमटादरनिस्सरदल्लवषेपातपंरकिंलपाशेगृरहप्रगणां 
गनाजनदुदशैद् ईंशादुला इश्यते अमन सिनीव तपलिनी मम वयस्या दमयन्नीति : 
भगागरादरतान्तमाङणयन् प्र्॑ञोलन्नयनसलिटापटापनाभिठापिण केनप्यपदेशेनान्यतं 
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भ आपी | 
अण्णं अ सो उदुक्ण्णओअणिमो त्ति से अस््ौणणेणं  परिस्ि. 

द पहिदाए अप्पहिदाए अ एदाए , हीमाणहे ! सहि, से चरभं अ ` 
चरिदचरं अदिषचरं अस्सुदपुव्वं अगुणिदपृष्वं अमाणप्तं अ दीह ह 
माकोविकेभवी देव्वो ज॑ जरदक्रिपरलअसस्पिण करदटेणं विहृष्णे 

णिन्धणाणुबन्धणस्स अमुहमारुदधमणिधमणादिधुरुलणरूलणस्प 
अ दृष्छिविवरम्स मन विद्य तप्णे उम जिण्णपण्णे स॑ वेज कुदो 
पि पावएण प्पञ्जाश्दे अणाअटिदमदटिक्खाटणस्मस्म आआरो 
त्ति णवर उवरि प्पडिषटिदस्प पटटपअणकृण्डस्म कृस्सिभ्मि सअं 
वेअ जावभहिटापेदं दाव दिव्येजिव्वणीअपरो उग्ममिअ सअटषि 
पटं परएडिमं कुण । ण सो गिदव लोगं णसो ओक्रिरह भिदं 
भम्हहे अदमहुरं अमुदस्सादु अ जं नेगलंति वअणरअणपुमं दिण्णमिि 
अन्जउत्तकरपक्रषिसिदस्पादेमा जरी ज्मः | 

भविअ कस्म उण अण्णस्म करदटमिदिदं षि कममजादं जहप्रं 
अपारचत्तप्रीहमं अपरिकिषिष्मुरहिमरं अदिणवं व होञन | 

अवर् अ केप्िणीपरहगदं अपच्चनुभटं आशोडृदमेत्तेण अदिमेत्त 

दुत्तग्ररिश्ासीत् । 

अन्यच सक्ऋतुपणदिनिकद्यस्ाश्राणनेवृणं परमीक्षते प्रहठितयाऽऽमहितययनितया, 
अदा , सद्य चरितमचरितचःमद्रएचरमशरतपू्वमः चतप्वममानपश्च द्यते हं स 
फोपि केततरी देवोयञ्जरटप्रिसटयतदशेन करतठेन विकरणिऽनिनधनानवन्धनसा 
पुलमार्तथमनीधमनादिगृक्षणक्षणय च चुष्िविवरस मध्ये वितीर्णे ताण उत जीर्णप, 
ण स्वरमेव टनोपि पव्करेन प्रज्वस्तिनाकलितक्षचिरक्षाठनश्रमसयाचारहति कै 
वलपुरपरि प्रतिष्ठित पल्यूलपचनकुण्डल कुक्षौ स्वयापितर यावदातटषितं ताविव्य 
जीवनीय पूर उद्म्य सकलमपि पललं प्रचेठिमे कुस्ते न सनिक्षिपति लवणं न कव. 
किरति सितामहो { अतिमधृ लाद च यज्जांगलमिति वचनरघनपू्वनदत्तभा 
मिरे आवेपूत्रफरपक्पिरितस्वादिमा जगीजभ्यते । 

अपिच कय पुनरन्य कततटख्ितिमपि कुपमजातं यथापुरमपरियक्तसीभाग्य- 
मपरिङ्िदसुरमिभरमभिनवमिव मवेत् । 

भपर्च केशिनीतहगतमपययुगलमाटेश्रिवमात्ेणातिमात्रजुभितादं बाजल 
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निमिआअरं बाहजट्टृचिदयोजपे अदिवखविप्रादतिदिटतिषिव्यदं 
वच्छ वच्छेत्ति कचिदेक्रामन्दणं जगिण्िय उवटाटअन्तो अम्पुका- 
लण पृच्छन्तीए पण्माए पिञवेजम्पाण पुर्वं जेव एलं अत्ता षि 

दाणि अवन्वाई पन्दिम्द्ति कअ हरिमक्रण्डडदण वच्छा आटि 
गिअकरिपि सापक अ मत्तम मृहत्तमत्त अपाड्न्याम अदतवरदर् पुरः 

मं व्रिअ वले अखाहि नसणीए तृह् उण उणा एय जाञमणेण 
श्र मकप्फद् ट):ज गाड गा ति (डहर आवद आनरात्त 

रं वि्तरिजिदवन्ता मा) ताण्ण्य कटौ मसा्मंकाकौमञ्जम। अ 

वञ्च मिणहा | 

ताकि बहुणा तस्मि माणुरां णदं मह माणं णर प्पमाण्म) 
जं सो वेज अभ्नडत्ता नि। मे आआग्पिधारङगणं परं अहिममस्त 
न्व अणजार्जणःजं | ता णप मण्य आण्रद . भद मतच्य 

५६ मत्रा | ( ४17 २1५ ४1 तश्रविीत । } 

वे्भः---(रिहास्य सवष्मवम ।) किं ऋतपर्णम्य मागथ्यमादह{ 

सावमोमः अवदययमवाहि पित्िविलयपाः दिष्टया टि सकुण्डिनपुरमा 
मण्डयति ! तनम्तदानयनं तनयया सयाजनञ्चेति सकटमापरत्करमे । 

नदेनमानाय्य प्रवेध्यचाम्यन्नरममिमृसपरल्मपप्रहानदाकाकेगयोवष् 
व्रदोराननमुपमामुरीदय कथममि चिरखेदायेन्नमात्मानमामीदा०य । 

( दति विष्क्रानतः। ) 

सङितिखोचभमतवेर्तरपिगदाक्ीध्लितीवटपरं त्रस क्तेति कद्ितकामच्रणमायृष्य 
उप्रटाटयश्रधुकारण प्च्छन््यां प्रज्ञाया प्रियत्रयणावा पषमववपाल्नोप द अ 
पये स्तः स्मेति कयविषवा हपकण्टक्गितततुतरत्सात्राठरव [कमि साञ्चकव्ात्नगतं 
मुदूतपाचरमनुध्यायानुपदं सगोपापिवापि , भकं तरुप्यासतत्र धनः पुनरत्रागमनेन य- 
व्ल ईष्यदं भ्वऽजान जनानापिति व्याहवयाविलस्वमपसरेतिं न्वेनं विस- 

सिनवान्स्सः। तदत्र ताय सा रका स्िनिभित्तश्च सोप्यस्नह 
ताति बहुना , त्िन्त्मानुगगमेतन्मम मानसतव प्रमाणम् । यत्सएवारयएत्रडति । 
अयङ्गाप्रिकारकारणं परमधितमक्षमेवाटया जनविम् । तदनुपदमेनमत्रानयत् , 
अथर मां तत्न नयत्वम्बा । 
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माता -- (षणपधम्।) [घ] वच्छे,मा म्ह प्यमूस मिं लणादु वेः 
अ हृमिआ णं एथ्य अणिम्हि तं परिपेस् | (सलःमु्यय परिकरय ।) 
णकोविष्य्यप्फेमो कं पिवेम तेदो जआभभिनमं | 

(तप्र गतर णपामयदन्येव निष्कान्ता। ) 

द्मेयन्त्। ---{ङ) हृदा कमिति , अबाए वि मह वअणं देधणाव- 
त्ति प्पदिहाट । म मन्दहाःयीए मह जीत्रिदम | (अश्रगपथति। ) 

कःगेनी --[ज, हन्या मारोद अद्रा आणम् तहु एमदरं भिम् 
हैम्मरम् | 

(तत. प्राव्यतिमायन्तमप्रनतमञ्च शमः| ) 

ब्राह्कः - -- (सास्कतिमर् ) फरिमकाष्डे विदभेमहिषी मांदिद 
1 । मन्ये इुरीक्षपूमायमानमदुदन्तटेतावरोकनलरपतानामामां केरि - 
नीनाम कारिका सममत | तक्किमेषकु्ीम् । यतः। 

इद रूपं ट्ष किमिव परिशुप्येलियतम। 
प्रियां वा विश्षग्टपिततनुमीक्षेय च कथम् । 

विनोन्नामं वक्र सपदि दधता साश्रु च मया 
कयं वा श्रोप्यन्तां कटूवचनजतानि पुदशाम् ॥ ९ ॥ 

थावि तदतु | इदामिदमम्यन्तरंप्रषिज्लामि यावन् | (स्छरतिमनिनीय।) 
पुरां प्राप्ते यम्मिन्तनवपरिधावत्पारेजनं 

कदा देवीदेश्यादिति सकुतुकाापिलटनम् ) 
मवत्यानन्दानां निरि यदम्यन्तरामिरं 

तदेवाप्तं माप्तं सतरिरति च तेनेव निभृतम् ॥ ६॥ 
( सरक मन्दप्रकम प्रवे्प्राटयति। ) 

ध] वत्ते, मास्म प्रशृष्य रश क्षणष्नियमेनमत्रानयामि तदपि पर्य । नके 
पयत परेष्यः कमपि प्रेष्य ततभगमिष्यामि । 

, ड ] हृटाद्धेशिनि , अम्बायाअपि मम वचनं वेदनाव्हमिति प्रतिभाति । धि 
मन्दमागिन्या मम जीवितम् । 
च ¦ हला मारदिहि आचेगदमिष्यति तवे पाश्वं निषपेश्वरम् ।. 
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केशिनी -- (निवेष्य सहषम्।) [छ ] हला विहादा दे किसाअरभणी। 
आअदो पियो । उदेहि पेस्ख अ पे आअमण्पेहिम् । 
दमयन्ती -- (निषष्य सालक्यम। ) [ज् | हटा कि उव्रहामो आदु 
(शयतति्नयेवा््ति वादुकमवलो कय । सविस्मयविपादम्।) कं एवय अवञ्ना- 

ङिदी अग्जउन्तो वि | (दीघुप्णनि्वनि । )} 

वाहकः -- (निण्यसासम् 1) हा देव, करिमियताऽपि नावसितमत्र तव 
दुषिटमितम् । यदिह प्रभाविष्रां प्रियमेव मामीददरमनयम्वमनयः। 

कथमटज्जमयुमवटाकय 
कथमयान्यथवा तद्रपामिक्म। 
कमह ! परिषटमनु तुव 

कथमसुभम नोतपतिता क्षणात् ॥ ७॥ 
हा महादेव हा नीटकण्ठ | (इति विपादस्लम्भत्राटयति । ) 

केलिनी -- (विटार्यभाकृक्म्प् ) [अ] दृटा दुमअनि, दिष्टपन ` 

र कटिदिणिहिटम्हरणजणिदपतिमेपविम्राओ विद्धो विभ तवस्पाम- 
हाराओो।ताणंउक्प्प्पम्द् सहनणौद्धं अम्हे तेभ | एहि उवमरम्ह । 

(वारमवम्य्परोल्यापरयानि । ) 

दमयन्ती --- (सव्यथम् ) [य] हखा कप्चिणि , अहं पि दमादु सहिः 
अद्र विप्रादविषद्टण्हि । तामं करपंजरमगदु जेव्व णदु पिसदुमममीः 
वं प्पिअपही । ( सखीकरमवलम्य्यौत्तिषटति । ) 

फैरिनी -- [2] हद् गच्छरम्ह | (वारिषु बन्दुषतय।) 

| छ ] हला मिमाताते व्रिषरादर जनी । आगत. परियः उत्ति प्य चाद्यागमनरटां । 
[ज] हटा भिमुपहयसोऽयवा -- िमेवपवयक्रतिरा्यपत्रौऽपि । 
[श] टटा दमयन्ति , दृटमात्रेण काडितनिखिरस्मरणजनितसविशेषावेषादावि्च्ध 
इव तपसी महागजः । तदेनम॒परसपौव सतीजनोचितमादामेव । एह्यपतरत्रः । 
[ ब्र] हटा केशिनि , अहमप्यत्मादभिकरतरं- विष्रादविष्टन्धाऽक्मि ' तन्मां करप 
इरगतामेव नयतु प्रिगरतमपर्मपं प्रिग्रसखी । 
[ ट] मवतु गच्छात्र । जयतु जयतु महाण; प्रियाप्रयष्ठली केरिनी प्रणमामि । 
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(ता मूमाशिय ।) जेदु जेदु महाराओ पिआप्पिअपरही केसिणी प्पण- 
मामि  (प्रणामनाय्यन्तत्।) पृ्घदु प्पहू पिआ दमअन्ती प्पणमंड | 

(दपयन्तीनिरदिशति।) 
दमयन्ती -- (साघ्मुत्याव) [ठ] पपणमम्हि पाणपििअस्म वि अ. 
पिभचरिदिदाए वेज निहिटमुवणपरिचत्ता अमन्दभगा वि मन्दमगा- 

समु्चरणमेत्तदुरिदविदरणचणणामहेभा णिष्फटरुव्पेज अ हेआ 
दमअन्ती | (शति क्षितितटनिद्धितजानुक्ररमला प्रणमति । ) 

वाहकः -- (निवेष्य निरम्य पयेदप्रात्मगतम। ) नन्वारम्भएव वचां प- 

चीयति स्वान्तवजस्य । मन्ये हन्त ! मम कृते पुनरपि हाटाहणेटवस 
मयः समापततीतिं । तकिमद्य विदध्याप् । कथश्चिदात्मनः परिहारा- 
य य॒तिप्ये । परमत्र निमित्तमणिलजगन्निमित्तमार्या जानिरेव | 
(प्रम् ) भद्रे किमिति मान्दुरिकोऽवरेषयते । कोवा महाराजःकि- 

मकमेव भविता ताददापदमा जनम् । अस्तु तस्थैपरणामोयस्सम्मति 
प्रहारानः| (उति कितिदिवापर्य तिष्टति । ) 
केशिनी -- (उसायष्द्धा$टिः। ) [ड ] महाराअ,अछ एदिणा भदे- 

पेण , णं तुमं पि प्णाद्ां परोत्थञं त्रिज चोरो पराहिण्णाणं पो णिष- 

हेसां ति। 
वाहकः -- (शम्य किवबर्षमित ।) किं ज्ञतिनाज्ञातेन वा मया | यद्य- 

स्ति क्रिमपि कथ्यताम् यदत्र मामनीनयत् । 
द्मयन्ता -- 

(साघमुत्याय प्तम्भरायितेककरदत्तानना परेण करेण सखीं घटयति। ) 

केशिनी -- ओम् । (इति ाहूकाभिपुखीमूय सा्रिवन्पम्। ) [इ ] ्रहा- 

पर्यतु प्रभुः प्रिया दमयन्ती च प्रणमति । 
| ठ] प्रणमामि प्राणप्ियदाप्यप्रियचरिततयैव निखिमभुवनपरियक्ता अमन्दमक्ना 
(माग्या)ऽपि मन्दभाग्या समुचरणमात्रदुरितवितरणचणनामधेया .तिष्फलस्ूपपे, 
याच हैया दमयन्ती | 
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राभ, मह सही मह विअ च॒ मुहेण किं पि महाराअ विण्णत्रेदि । तथ्य 
अ घम्माधम्मविषिअणं कुणन्दु मवन्दा धम्मिअ | (इति याच्जामाननवति।) 
वाहकः --- (आत्मगतम्) ) सतेमप्यस्मदनुषक्तमव म्यात् | आप्ताक 

थमपि समाधीयते । (प्रकाश। ) केथ्यतामनवहोपषं यत्राम्माकं स्पते 
म॒पकर्प्यते । 

केशिनीं --- [ण मुणोद शआ, ज्र ९२ अकण्माद्क्मम्भा 

रिपरिताणराअविदयिदे अमपण्णमणहर्टीलातियासतिचछरततिषि- 

म्ममकिटिद्धिरमा टद कृषटमिदतित्बाअर्ट्दविहिदमरितसकंटम 

ताणह्ावि अना र्वदालावाव्टव्रमद्छाकवप्पदावाणटवावहवषनर 

सादििपणिएसावरेमन्ववञेमुव्वदेमरुव्वममराणुहावे अपरिद्रीरे 

ुत्तिप्पवृत्निप्यदुदिवृद्धिअ णुहवि अपरिसीटिदभावहावकन्दिरीतत 

हेष्छासाहाप्पअम्ममहुरधीरूदारत्तणारिनित्तनाणहतरे अमंत्थुद 
म्हिदिहपिरविदपिद्प्वहपिरावहापिरार्टिमिदव्टिषिहाणे परिभ. 
सही नणपदषेटणमेतकविदाअरे गिअगमतरारमत्तमददा५रदे अणः 

वगदगुरुखुहुप्यहुदिमाणविभाण अणाअण्णिदप्पिञत्साटणमअणदेः१ 
अच्चणूपवप्पमदवणविहरणकुसुमावचम गो्रैवन्होलाभरेषटाभन् 

| ड } महाराज , अटमेतेनापदेरन , ननु तमसि क्षादः पन्चकम चाग्स्सानिः 
षान सनिषपेदाइति । 
[द ] महागज , मम सी मभव खलु मृसेन किमपि महाराजं वि्ञापयति । 
तन्न च धर्माधर्मवित्रैचनं कुवन्तु मवन्तोधमधिग्रः । 
[ण] श्णोतु मद्ागज्नः, यत्किट पृण, अविहातकरुुम्मादिपुषटपानुगगः पट 
सिते असम्पू्णमनौहरठीटाव्रिटासविच्टित्तिविश्रमक्षिटेरिवितमोश्रापितकु्रमितवि- 
म्वोकठटितावहतसहशसकटगात्रानुभप्रे अशिष्चिताटापत्ररापतंटापप्रटापानु- 
लापोपलापसन्देशातिदेशनिरेणापदेशव्यपदेशे देशञकूपप्तमाषानुमावे जपरिचिर्तीी- 

मधुर्थीपेदारवारिचित्तजानुभवे अमंस्तुतरिमितहाततव्रि्सितोपरतितापहातिता- 
तिहृतितविधाविषा+ प्रियसखीजनसदलेटनमाध्रकटितादरे निरजागतंस्काएमाः 
त्रसततनिते अनाघ्रतेगुद्लयुप्र्ातेमानपिताने अनाकरितपरियोपटाटनमदनः 
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अको्ाहरह्ोहटनेोण्णाविहारजलक्रीडादिमुवहनणसाहारणविल- 
से अणवगअत्तणकेरअसरीरमञ्नपिरतकेटीषरादिमुहूमुदपसारण- 
पाणप्पिभसप्पणअसंपकमणोरहमणणपिभवअस्माविणोअणदूरणिओ- 
अणप्रिआहिगमणमग विरूवाप्पहुदिवासअप्भ्निआसज्जणे अदि 
हृणिरवराहणाहसमाअमसमञणाअमणजाणिद पञनूसुअत्तणसन्दावषे- 
वहूबवृपाअणअरहवाहमोरुतणिआवध्थाकहणादिकिदिकेापटे अणणु- 
हूदसंकेदकप्पणप्पिअदमवि प्पठमवम्महप्पमहणणिव्वेदचिन्तासेददी- 
णत्तणबाहणीपासमुच्छादिविआरवारे अणदिवाहिदप्पणहृसमाअम- 

पमअपतमछघणपवत्तिणी मोअपहपुरदकनिहादाअमणदंसणनणिदम्म- 
माप्फुडालवमोण्णादिष्रहदुर्दिणे अणासादिदाहिसहीमूहणाहप्प- 
णमणणिरपणपच्छरातावस्पन्दिसदधपमुदूप्पवणादिप्परि अपरोद- 
पिभविरददिवहदीदमोहनाअरकिसत्तणाणिमि त्ावलोअणमाट्िणत्तणा- 
णवदह्ाणअणिप्तपेञ्जाणिपैवणनउत्तणचिन्तारिषैक्षिए अख्ुण्ण- 
अणण्णअप्रराहिषादवेदिअणिजणाहाहिप्ररणमगे अपरंभिददूभ- 
दिसहाअसामगिव्वए अमंगिदणाअभलस्खणे इप्िचवलणेत्तन्दे 
अप्तमग्गारुणाहरे समदिदख्वणिमुम्भअरामणिञ्जए मणंअकुरिद- 

रवतायनीसतप्रमदनग्रिहुसुमापचयगंन्धशलाकदेटा तको सादरम 
ठज्योत््राव्रिहारजलक्रीडादिगुवतिजतत्ताधारणव्रिरासे अनवगतातलीयशरीररशय्या- 
पर्यन्वकरेलीएदादिमृहूवहुःधसाधनप्राणप्रियसप्रणयसतपकमनार्थमननप्रियवयद्याविनोदः 
नदतीनियोजनप्रियामिगमनमागंवीक्षाप्रशतिवासकसनिकासजने अदृ्टनिरपराधनाथ 

समागमतमयानागमनजनितपरलसुक्रतवसन्ताप्ेपगर वपुस्सादनारतिवाष्यमोक्षनिजाव 

स्थाकरथनादिकृतिकोशठे अननुभूतघ्कत ऋ? परनुप्रियतमविप्रटम्ममन्मथप्रमथननि 

वैशचिन्तासेदन्यवाष्पनिश्वासमूच्छ।रितिकारवारे अनतिवाहितप्रणयितमागमसम- 
यत्मुदटयनसपलीभोगसहसुरताकत्रिभातागमनद रीनजनितम्रमास्फुटारापमौनादिदु 
खदने  अनाखादिताधिसलीसमृहनायप्रणमननिरसनपश्वात्तापश्नातिलाध्वकषमूहु 
परठयनादिप्रकारे असोटप्रियविरहिवसर्दीधदीधमोहजागरका्यनिमित्तावलोकन- 
मालिन्यानवस्थानानिश्चशच्यानिषेषणजाब्यचिन्तादिविक्रिये अश्ष्णानन्यजश्रर- 
मिधातचोदितनिजनाथामिसरणमाग असम्णतदूतिकादिसषायसामप्रीघ्रने अहा- 

क्षणे इषचचप्रलनेत्रन्त असमगरारुणाधरे हमुदितठावग्येद्धेदरमणीयके 
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कुअकोरएु अणदिपरिप्फुडंगस्रषिए अगिमभ्मि विअ वअम्मि वद 
माणे अहिणवालमंनिआप्तमदमे इमम्मि जणे कहं पिमे का 
तरमिणा हसेण सन्देसं पेमिअ परवप्रीकदुज अ से माणसं उर्णा 

` क्रं विदेष्वदासत्तणं विभ प्पदेपिअ कटुपीकदुअ वि अकिस्प॑पणि 
ज्जं तं प्पदिविलोडिअ प्पडिट्राविदं विभ दिददरं आदरं मृणनः 
वीमपिअ वेअ सअवरेण स्पपस्पं णीदवन्तो को विणम् | 
तदो तिकुरोवि फन्देवि मिहाणी त्ति प्त्रे वि वत्तवेभणेत्ति 
रिहाणे वि पाणिषीडेत्ति परिर्वणे वि पट्छवंगृुदिव्वहेत्ति परिमिण्ड 

वि वतृभारो त्ति नल्कीडाएवि नटमारूअअओति कन्दुकटीटाए। 
कटि्मगोत्ति वणविहरणे वि गादमीहएत्ति आदवमवणेतरि अंग 
न्दावो त्ति जोण्ह्व्रिहरणे वि पित्तप्पओओत्ति कृमुमावेअएत्रि ष 
रण्खदीत्ति कृवेरष्वटीटाए वि कण्ठ नाअणेत्ति कंनृलीधारणे 

कु अमृखमाछ्णत्तणे त्ति केविअवप्रण वरि कडपरिम्पमां त्ति रमणी 

वेमे वि नहणद्ृपणं त्ति वेणीत्िहाणे वि वाखविच्र्त्ती त्ति तिट 
भरणे वि अङिअकणं त्ति पत्तठेहे वि कवेद्फंदिणासो त्ति उत्तर्षा 
णाप वि कण्णसिस्वेत्ति सहीदेसणे वि सभट्लाहवृप्पत्ती न्ति ग 
मनागेकुरितकरुचक्रोरके अनतिर्पारस्फुटांगसन्धिकरे अग्रितएत्र वयसि व्रतमा 
अभिनवसाटमन्जिकापमदशेऽस्मिन् जने कथमप्य कमपि तर्स्तिना दमेन 
देर प्रेष्य पशीङृय चाय मानसं पुनरपि शरिमपि देवदास्यमिव प्रद्यं कटु 
कृयाप्यविक्तंसनीयं ते प्रतिषिखोञ्य प्रातिष्रापितामिव दटतरमादरं जानन् विश्वस 

 स्वयकण स्वपाश्वे नीतवान् कोष्येनाम् । 
ततोऽपि कुतोऽपि स्पन्देऽपि म्टानिरिति प्रापिऽपि वेक्रवेदनेति परिधानेपि 
णिपीडेति परिलेपनेऽपि पवां गुलिन्ययेति परिरण्डनेऽपि वपुभौरःति जलकरं 
वाभपि जङमायेदगरदति कन्दुकरीलायामपि कटिभगदति वनविहृरणेपि वा? 
तिक्रैति आतपतेकनेप्यगसन्तापदति ज्योरल्नाविह्णेपि पित्तप्रकोपदति कुपुम 
चयेप्रि करक्षतिरिति कुाक्षलीलायामपि कण्ठयातनति कंञ्चुलीषारणेपि षु 
भूठमाछिन्यमिति कौशेयसनेपि कंटपरि्रमशति रसनानिवैशेपि जघनदषरणा 
वेणीविधानेपि वालविच्छिततिरिति तिलकमरणेप्यलिकोकनमिति पत्ररेलेपि प 
ल्कान्तिनात्चति उक्तेतविन्योतिपि क्तिश्चति पखीदरीनेपि सकटलाधो 
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दवीगमणे वि दिष्ठिदमित्ति ण किंपि कन्दाजम्मप्ताहारणं कम्मक- 
रणं काहु अणुमण्णन्तो अदिखहु णिहुवणं वि से अमाणुपं अदिस्सम- 
जणं व्वाआमं कलेन्तो मालं व महुभरो फंपषिदाप्फंपिदं वेअ 
अषुभुञ्जन्तो करेण वि पम्हणे व्र अच्छादिभ पाअन्तो देहेण वि- 
हिण्णं वि हिअएण एकर गद चिन्तभन्तो म्स्राअदं वि सहजं विअ 
ममुररुवन्तो खणं तर से विरहं ण साप्रही सददं पि णं णं करपञ्जर- 
गद वेअ वावही अण्णद्रो ण कुह वि समअं चाजछी सई वि से मोह- 
न्धञआरम्पि वे पाव अप्पाइदप्पणओ पणडनणो व्व कं वि कार्ट 
उव्ाटणं अरिणीअ मे अव्रचचजुअं परि उप्पादिदवन्तो । 

परं अ अदिप्पआपरो ख णिन्राणस्म दिव्वाणे अदिम्भमोव्व प- 
दणम्म ममरअणं अच्चाडम्बरोख दुडृणो घणिआणे अदिविरावो 

विभ विस्म वरिसाहूणं अदिस्मुदविस्मरो व्व गस्गदभ्न गाजञआणं 
अदिप्पणओ वेरम्प कप्पदृत्ति प्पआणं किवअन्ति अ सन्चावअन्तो 
तवच वज ण ण नूअलखकड्ाहटहछाहयण गगह्कह आदम 

दो विअ ओप उप्पाअभन्तो कहं पि दूमाए अण्णदो णिञ्जमाणो 
पारवाञ्जञअ भवण वण अज अगाहमाणा णण तह वहषुहावरहयण 

अहिगहणं अरूषन्दिदध्यवपरणं अ अणण्णप्तरणं अणुराअमेत्तकिद्- 
रिति गे गरगमनेपि इष्टिदेपडति न प्रिमपि कान्ताजन्महाधारणं कर्मकरणं कर्तुम- 
नुमन्यपानः, अतिलपरुनिधुवनमप्याअमानुषमतिश्रमजनकं व्यायाममाकलयन् 

मालतीमिव मधुकरस्सपृष्यसृषटमेवानुभु ज्ञ् करेणापि पक्ष्मणवाच्छय पालयन् देहे. 
न व्रिमिन्नामपि हृदयरनेकये गतां चिन्तयन् मध्यागतामपि सहजामिव समुरीक्षमाणः 
क्षणमयप्यल्याविरहं न सासहिः अन्यतोन क्वापि स्वम चाचलिः सदाप्यामोहान्ध- 
कारएव पापतिः अप्रा कृतप्रणयः प्रणय्रीव कमपि कालमुपलालनमभिनीयास्यामप- 
चयुगटम्रयुत्यादितवान् । परक्रातिप्रकाशदव निर्वाणाय दीपानां अतिश्रमणिचे 
पतनाय भ्रमरकाणामलाडम्बरइव दुगेतये धनिकानामतिविराव्व विलय्माय वर्षीभ्वा- 
मतिश्रतिस्वरइव गदरदाय गायकानां अतिप्रणयोकैराय कल्पतइति प्रजानां किवदन्ती 
ऋ सयाप्रयन् साप्यामेव नन्वेनां यतटीलाकोलाहटदद्ौहटेन ग्ठहीकतुमपदेशत- 
-वावश्माशमुरयादयन् कथमप्यनयान्यतोनीयमानः परिवज्यै भवनं वनज्रावमाहमानो 
.जन्ेनं तथापिधसुलावस्थानामधिगहनमास्कन्दिताथैवसनन्रानन्यशरणामनुरागमात्र 



१२४ करविधूननम् । 

वीसासं अअरुणं वेअ सो उङसिअ कुदो त्रि पलाडदो } किणो ण मो 
वीसरासघ्राजणं णाम महन्तं पां । भणादु मवं धम्ममग्गदो विण 
प्पमाओ सोत्ति । 
बाहुकः -- (निशम्य सव्यथे खगतम्। ) वक्तव्यमेवाद्य प्रये सकलम 
पि । (प्रकारम्) भद्रे, अटमपदिश्य कथनेन । श्रुयतां श्रोतव्य । 

यत्किल ॥ सदेव सा मम विधा प्रणयस्य तस्यां 
साऽप्यप्नियं न किमपि व्यतनोत्सतीमे । 

नाप्यच्यवं सुचरितान्नच साप्यनाथा 
तेने मयेव गहने कित्र हेतुः ॥ ८ ॥ 

येनैव पर्ममरोभाग्यदानन्नः। 
मूरप्यमोचि दयितेव चिरानुरक्ता 

वप्मीप्यदश्चि सजया भुजगारिषेव । 
अगेरमारि सरता विपदृप्णिकेव 

व्यस्पष्टि राज्ञह्व तस्य कटेश्च नैघ्रयम् ॥९॥ 
तथा हि निसगस्सगीस्य । यत्करिपरिभमवान्महान्तोऽपि धम्यौत्पथः प्र 
च्यवन्तीति । 

कलो माक्षत्कुर्बलसिटमपि भूमण्डलमिदं 
परित्यक्तपरायां प्रतिमथ धर्म्या प्रथयति । 

मिष्ट साटोपं वनमहिषयुषे किमु सरः 

समासदः हाजिप्रकरपरिवीतं क्षणमपि ॥ १०॥ 

तथा हि ॥ दैवे निन्दति सदुरूनिवृनति प्राति वर्णान्तरं 
नाषिक्यं भजते यथामति चरव्यूढाः पुनर्विन्दति । 

अज्नि ् रव्यमतस्पुराश्च पिबति सेरम्मतं कल्पय- 
त्याकर्ैलयपरानपि ह्विनगणोऽप्यसिन्कर जमित ॥ ११॥ 

कृतविशवासामकरणमेव सउम्दितवा कुतोपि परजायितः । क्षि्नतदवि्ासघातनन्नाम 
महत्पातकम् । भणतु भवान्धमेमागेतोपि न प्रमादस्सइति । 
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कञ्च ॥ आचण्डालमतारतम्यकटनं गोष्ठी जनैषध्यते 
राजानश्च मिः श्रियं परहृतिजामाहतुमेवोयताः। 

चाटानां कलयजनस्य च मदं पृष्णनिति नीतिक्रमा 
उत्पाताश्च षडीतयश्च मवने स्वात्मना स्रास्यताः ॥ १२॥ 

अपि च ॥ सवे बह्म वदनि सवेगतया सवं रहस्यं स्फुट 
वेदामिन्नपदाश्र सोख्यतिधये स्मा्श्च काश्चित्कियाः। 

विद्ांसोऽपि च वेदबाह्यचरिताः प्राज्ञाः परांच्छापितुं 
शद्राश्चादतरसंयमाः श्रितकलोनीचोऽपि लोकोत्तरः ॥ १३॥ 

परश्च || वेदान्नधमकचविक्रयणं विजति- 
वोचान्तथाम्यपतनमाचरितस्य हानम् । 

प्राचां हसः श्वचरितं धुरि पिण्डदस्य 

सवीन्नमुक्तिरिति च द्विजलज्छनानि ॥ १४॥ 
किं बहुना ॥ कर ब्राह्मण्यं क प्रमाणं क घर्मः 

काही, कषात्रं कास्त्युपाधिः कर नीतिः 
करास्ते भक्तिः कर प्रभावः कर यत्न 

कर द्यौः क्रायं काटहवयाहरा्याः॥ १५॥ 
नचितीदमनुश्रयते कटिकाटव्रिटसितमितिदापेषु । तेनेवाकुटीरुतोऽ- 
हमपि सकलाश्च दुदैशास्साधु समन्वमवम् । तक्किमत्र दोपकथनया । 

प्र्क्षितप्रियतमप्रणया पिरोषा- 

देषा प्रण्टममुमाकटयन्तयदंकम् । 
स्वायंवरेण विधिनैव वरीतुकामा 

कामात्परश्च यतते यदिदं ववद् ॥ १६॥ 
यतः ॥ नष्टः प्रव्रनितोऽथवास्तु पतितः पञ्चत्माप्तोऽथवा 

पण्डतवं मतां पतिस्मविदितः खरीणां प्रं देवतम् । 
हितेन परसंगतिस्तु महते दोषाय योषाततेः ` 

सोदव्यस्छविधिस्तयेति विरहः प्राणावपि व्याधिवत् ॥ १७॥ 
अपि च ॥ पौनर्भवोदहननिवंहणोद्यतानां 



१२६ कटिविधुननम् । 

निवे्ष्तान्च किमिहासि वचस्तु निन्यम् । 
राण्डेयकुण्डविटगोलककौलेरा- 

रशब्दाभवंति हि यथाथतया प्रदराः ॥ १८॥ 
किञ्च ॥ पलयो मृते पुनरभीकगवेषणीनां 

पुत्रोऽपि याति हि तदन्यतया पतितम् । 
तस्मात्तथा सति गटन्ति निपेधवाच- 

रशाखेषु मातृगुरुदारगमोद्यतानाम् ॥ १९॥ 
न खल्वियान्कलिकलुषितमनसोऽपि मम मानोऽपि कोऽपि दोषरेद्राः। 
दमयन्ती - ( सवटक्ष्यस्मितं केरिनीमीक्षत । ) 

केशिनी -- [त] महाराअ, सुणादु मे अ णिजणं सविभ्यरम् । 
अप्ररणीकिदा अ पवहन्तनउणाप्पवाहम्मि व्व काटकाल्गलनालका- 
टकाटम्मि व्िहावरीवादणिअरम्ि तिपिरम्मि अमाणुसप्ररणप्ररिमे अ- 
वहुण्णपपुपडरे आहुविवरसदणिद्ृदे अगणिदवम्मी अचचरन्तचन्नुरन्त- 
पिजउपिजउउच्छिअणउटप्तभप्गोहादिजन्तुनादे अविरदरिरुद- 
चिविडिदस्सदणपुडप्नि्ीमअद्िए अस्पन्द्वणमञजारन्द अमन्दाअ- 
िअस्लारणारणाडोवजणिहुचावउपोपमीमणकाणन्दरादे आअरिः 
उच्छामपरिटिटीमवन्त प्िसप्मटप्तअन्दरकटिअकुसभकोपिभकुट- 
पुकारपवुदगिदगणाकुकाअन्वकूइउव्वेदे अचुचुन्दरीचज्नुचुभ्चूधणीम - 
माअण्णणप्तमसीअन्तस्रीसिवसावसुक्ारदारुणे रण्णा जेव्व जिण्णर- 

[त ] महाराज, श्णोतवस्य निदानं सविस्तरं । अशरणीकृता च प्रवहयमूनाप्रवाहृईव 
काटकालगलनारुकालकाठे विभावरीवाटनिकरे तिमिरे अमानुषरसरणतद्ररो अव- 
कीणपासुपटठे आसुविवररतनिचते अगणितव्माकचचग्चचृयमाणप्दाकुसदाकर- 
वृशिकनङ्गुठश्तपदीगोधादिजन्तुजति अव्रिरतविरुतचिपिटितश्रवणपुटकचिीमतछे 

 अघ्नान्तनमाजीरदन्द्रामन्दाकलिताक्षारणारणाटोपजनितोच्चावचोदघोषभीषणकरोणा- 
न्तरा भकरितेोचछरासरििलीमवच्छिलाश्कलश्तान्तरकाशतकुलायकरौशेकंनु- 
सषृत्कारप्षुदधएतांगनाफुलाकपकूमितेद्रेभितचचुन्दरीचचुचंयुध्वनि तमाकणेनसमा- 
सीदित्सरीपसावसूत्कारदारणे गाहैव जीगोरण्यजन्ये शृन्यदन्ये जीणैमण्डपे पु 
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ण्णजण्णे पुण्णपुण्णे जिण्णमण्डवे, पउद्धमेत्तेण अन्धआरन्धिददि- 
ठिदाए अदंसणिञ्जदङृज अमुणिदनाभअणिप्ंपचरिदा अ अगहत्थं 
पपारिअ परिदो वि परिरं ण कं पि पेष्खन्दी वज्जहदेष्ष विग्टअ- 
त्थिमिदा खणं विअ गिच्छेह हुविअ पर अज्जउत्त अञ्जरत्तत्ति स~ 
व्वदो अ अम्मेटअन्ती पुत्ति ण करं पि छहन्ती तगादु उदा अ- 
दिणमिद्पुव्वकराअं अग्गपप्तारिदगगहत्थदुदभ अस्पुनल्दिडणिअन्ध- 
आरं अहिभद्रहिअअवेवहुप्पफुरिदपओहरभरदूणिअविलिमगं अ 
म्मलिभज्जउत्ताआरत्तत्तपदं अणएदिदसिटाप्यह।रखदणिरग्ल्णिग्य- 
टन्तरुहिरित्तपुउमारचरणदठं अणुगहिदसि दितच्टुढन्तवणकेप- 

वात्न अअणिअमञ्मपह्सवदिमिरत्थम्भदिण्णताडणवेअणं अ्च्िद 
खण्ड द्पदं अदिपरवममाणपं अत्तादिमेत्तकुउअं अण्णेपि वि अ- 
हिमण्डवे अदरिटरूण , अज्जउत्त केहि किण्णु तुह ओरं कुरो म॑ 
पि विहाअ यादो पि होड वा ओरं एमा प्पणम्टि एहि दंसणं देहि 
पाहि त्ति उच्चावभं पटवन्ती बही अ आअच्छन्ती एव्व कस वि का- 
टप्तप्पकलिदरूवन्दरस्प देदिणो विअ हुदेव्वम्प महन्तक्रहरकुहरभेर 
सरिमे वअणविवरे ससरणकनरं अम्बे ! णिवडिदा । 

दमाध्रणान्धफ़ातन्पितदृणितिया अद्रौनीयदयिता अज्ञातनायकनृरपर्चाप्ता चाग्रहृ्तं 

शवे मृत्वा परमवपुत्रायपुतरेति सवतशाम्रेडयन्ती प्रलयुक्ति न कामपि टममाना तला- 
दुत्यायातिनमितपूरवकरायमप्रप्रस्ारिताप्रह्तद्वितमश्रजद्िगुणितान्धकारमधिकतर- 
हद फेप्रधुस्फुरितिपगरोधरमरद्नप्रैटत्माश्रेडितायपुत्रा कारतातैरोब्दमेचतितरिराप्र- 
हारक्षतमिरगेटनिगटद्रधिरसिक्तसुकुमारचरणतलमनुद्गरहीतक्षितितरटुटद्घनकेशपा 
शमगणितमध्यमध्यवतिरिटाप्तम्भदत्तताडन्तरेदनमलक्षितखण्डिताधषटमतिपरवहशमा 
नसमात्तातिमात्रतुतुकमन्वे्याप्याधेमण्डपमहष्रा , आयेगपत्र , कथय किन्नु तवापरो- 

द्धे कुतोमामपि विहाय यातोऽसि भवतु वाऽपराद्धमेषा प्रणमामि एहि रशैनं दे 
पाहीत्यु्ावचं प्रलपन्ती बहिश्वागच्छन्येव कलापि काटसपेकठितरूपान्तरथय है. 

 हिनश्व दुरेवस्य विश्वमपि विश्वं भिधत्सोरिव विितवदनविवरख विषधरख भकु 
धरकुहरणृहसहरे वदनविवरे सदारणाक्रन्दं हन्त ! मिपतितां । 



१२८ कदिविधूननम् । 

बाहुकः -- (करण साघ्म्। ) हाधिगस्य नृता हा धिगस्यादर्द- 
दा | (इति मृच्छति । ) 

दमयन्ती -- (स्छतिमभिनीय।) [थ ] मो सो व् व्व ए्ि। 
( चिन्ताममिनीय साखम् । ) हद्दी हा णाह, कहिं गदो पि 1 

दि परित्ताहि पत्ताहि। (इति निपातनादयंती मुरि । ) 

केशिनी -- (उभौ वीनवन्ती । ) [द् ] महाराज , क्रि एदिणा जेव्व 
मुञ्सह भवं । हला दमअन्ति, कहा विअ खु एदं । समस्सस समस्म- 
पथ । (-रयु्यापयति । )} 

हि ( उभौ ~~ प्रयागच्छतः । ) 

केशिनी -- [ध ] महाराभ, पुणोदु अवरं अ परं कोवि आउतेष 
दाए इमाए अक्न्दे आआण्णि स्वरो सरहमरं आअमिभ से सप्पवाहं 
दषिअ तं छिन्ुण णं ् रिमोदृज णवरि से सुव्लावण्णमोन्देराईअं अ- 
णाहत्तणं अ आदृ णं वपरीकाद्रं जदमाणो से बोहणवअणाई पि 
अणाअण्णिअ किंपि जिग्हं चिहृस्सन्तो रुषाए इमाए खणादु पाइव्व- 

निष्पद मिदं णीदो । 
बाहः -- (सानुकम्य् ।) वास्य दुमेतिः यदेपरतपराट्लोऽपि ठ 
तज्ञयेव मस्मप्ादकारि तप्वी । 
दमयन्ती -- (सोपालम्भम्। ) [ न ] सब्दो वरि पाववृत्ती खु एमा । 

[ध] समयस्सवततश्चेदानीम् । हा पिक , हा नाय , क गतोऽपि, पृदाकुः प्रदाः 

हतासि प्रस्ताव पस्विायस्त । 
[द ] महाराज , करिमतेनेव मुह्यति मवान् । सति दमयन्ति , कथैव खल्वेतन् 1 स- 

माश्वतितं पमाश्वसितम् । | 

[ध] महाराज , गोत्वपप्ब परं कोप्यायुश्शेषतया्ाः आक्रन्दमाकण्ये शवर 

 स्सरमसमागम्याघास्सप॑वाधां दृष्ट तं छिना व्रिमोच्य परमस्यारूपठावण्यसीन्द यौ. 

दिकरमनाथत्श्राछोक्यैनां वशीकुम् यतमानोाबोधवचनान्यप्यनाकरष्ये किमपि 

भिग्दं चिक्री$न् शटटया चानया क्षणात्पातित्रयाभिनैव दग्धोमसितताश्नीतः । 

| न | सवैतोपि पापदृत्िः खल्वेषा । 
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केशिनी -- [ प ] णवरि अ कहं पि काए वि पच्चाप्राए पाणावङि धा- 
रअन्दी इदो तदो अ अण्णिस्न्ती पन्दरकन्दारूअरमिरन्तगन्षिअ 
कुरगदिदं णलो णर त्ति पदं वि णिप्तमि साअरं ता उक्सप्पन्ती 
भदिमरिणतमाटप्तालवीहि अन्धआरिदकुञ्जगम्भगदं अग्गदो पसारि- 
दसाहाजुभं सह आरं वि णिपामिअ सकुउहरं प्पधाविअ अञ्जउन्त 
अज्जउत्त कुदो एत्थ एकाई सि मं पि उडक्िभ त्ति सुदिटं परिस्स- 
जन्ती अहिपहसिअृलतटपडिदपहाअदपरमजोदृभिन्दपदारविन्दमुदं 
वरि णिङ्घा णाहस्स त्ति णभणजुअटं अणु समप्पअन्ती पमुम्मदपु- 
रुखोहटकुलकूट्दं वि आअण्णिभ सहस्रा उवरि सुदं णीपरस- 
न्ती मुह्िये पि व्रिहुिबाभि चिरनालं परि चमरवाटम्मि मूवह्छिओं 
वि भिगमदछिअम्मि णअणे पि णिणम्मि णासेपि वेसम्मि दन्दंपि 

कुन्दम्मि हिद पि कुमुदभ्मि अहरं पि किम॒लम्मि चिं पि व्थव- 
अम्मि बाहं वि साहमि उरदलं पि दिसदटम्मि रोम्मराईं पि धुम्मरा- 
ईमि णाहिअं पि दीहिभम्मि कडितडं पि हरिकडम्मि ऊरुकण्डं पि 
दुरदपुण्डम्मि नाणुं वि बुव्बुअम्मि गुफफ पि जफ्फमि पदं वि षु 
मम्मि गदिषिहं वि गअगदम्मि अ उप्पेष्खिभ उप्पस्विअ अस्प 

[प] प्रत्र कथमपि प्रयारया प्राणावर्टिं धारयन्तीतस्ततोप्यन्विच्छन्ती प्रान्तरका 

न्तारोदरमिलद्वधिककुटगरितं नलोनठइति पदमपि निश्ञम्य सादरन्तानुपसपेन्ती 
अतिमिनतमाटसाटवीधिकान्धक्रारितकुञ्रगरभगतमग्रतः प्रतापदालायुगं सह 

करमपि निराम्य सङुतूहल प्रधाव्यायपूत्ायंपुत्र , कुतोऽतरैक।क्यि मामप्युञ्क्िति 
ति मुं परिष्वजमाना , अधिपधसिकरतिठतलपतितपथागतपरमयोगवन्दपदारवि 
न्दमुद्रामपि निध्याय नाथेति नयनगरुगठमनु समप्॑यन्ती समुन्मदपुस्कोक्निलक्रुल 
वूजितमप्याक््ये सहसोपरय सुदीन श्वसन्ती मुखकिवमपि विधु चिकुरजाल 
मपि चमरवलि भ्रूवष्टिकामपि शंगमालिकायां नयनमपि निने नासामपि वंशे 
दन्तमपि कुन्दे हसितमपि ऊमुदे अधरमपि क्रिसटये चिबुक्रमपि स्तर्वके बाहामपि 
दाखायामुरस्तटमपि दषत्तठे रोभरानिमपि धूमराजौ नामिकामपि दीिक्रायां 
कटितटमपि हरिकिटे उर्काण्डमपि द्िरदशुण्डायां जान्वपि बुदुदे गुल्फमपि अल्ै" 
पदमपि प्च गतिविधामपि गजगते चोलेक्ष्योदेक्षयाश्र षिसंसयन्ती दी्षदाधुष्णे" 



१३० कटिविधूननम् । 

विस्सपसअन्ती दीह दीहं उद्र उद्र अ णीससन्ती किं पि ्हरन्दी मड 
पहं जेव्व मुड्न्ती स्पञं जेग्व अनेव्व चिरादु समस्सप्न्ती पणाहा 

वि अणाहा सन्चरन्ती परिसराअदेहं त्थिमिदणअणगच्दिवाहओहोहिं 
सफृफकवलकवलणं वि विह्यरन्तेहि णिच्छरटगेहि कुरंगेहि करुणपरि 
देवणख्वराणेक्रणाञण्णणपरवसमाणपेाहं प्पटम्बवामट्रुकिवरादुप्प 
अवेण प्पअसमिअ परिच्चत्तेहि प्व परत्ताहि सत्तरं उवधावन्तेहिं उवरई- 
द्कुण्डलेहिं उज्जटफणामणिहिं उवाअण्णणन्दराअपरकाणिरुदणी- 
पापरणिच्छखेहि उवरहदनोअपडबन्धाणिह हं समाहिदेहि व्व सरी- 
पवोहिं करिऽ्जमाणाणुपोअणेव्व कण्डअहुमहिं परि अणाहात्ति जेत्व 
तरिअश्गिरप्पप्तहक्मणकभगणहणवप्तणपिम्पप्रणतणुष्खद अहरद प्णामि 
कारवेवह्णीपामञाआपकरुणकदकृटदप्पाजणपमिदाणिदा णमाहपरव 

पत्तणविदरणारिविइव्टपिरा कमटवन्धुणा वरि अत्तवन्धुनेत्तवित्त 
दित्तिदाए व्व कटिदवत्तमिटाणिमाच्प्णा धराए वि जाउ इमि 
अत्तणो सवत्तिणी तिश्च पामरिमं णिभिदमियमृदुद्िरहिदमहुरचरण 

दला प्पदाणणीह पि अग्हकरसवद् चरण सदिहवन्नः टदा एकाई्- 

णी दिद्धीए त्ति हिषदाए विअ विअपरिदकुमुमणभमणा[हि विस्खि्त- 
प्पदाणपासविदाणविरहदचरणणिअट्वन्धं विवुर्ाण ‡जजघरेरचार् भ- 

ष्णश्च निश्सन्ती किमपि स्मरन्ती मध्मपयथमेव मृत्यन्ती स्वयेवङ्गेव चिरात्समाश्च 
सन्ती सनाथाऽ्प्यनाथा सक्चरन्ती परिसरागतेः स्तिपितनयनमदितवाष्पौवेद्दाप्पकर- 

बलकवटनमपि विस्मरद्धनिश्वटागेः कुरंगेः करणपरिदिवनाक्षरनिकणाकर्णनपरवश- 
मानसैः प्रटक्रवामररुतिवरात्मजवेन प्रकृष्य परसियक्तरिव प्राप्तः सतरमुपधावरद्धिरुप- 
रचितकुण्डलैरुज्वलफणामणिभिरपाकणेनान्तरायदंकानिस्द्धनि शवासनिश्वदैरुपरचित. 
योगपटबन्धनिफतैस्समाहितैखि सरैः करियमाणानुशोचनेव कण्यकदरमरप्यनययिषै- 

व करतप्रसमाक्रमणकचग्रहणवसनवरिठसनतनुक्षताधग्द शनसीत्कारेपथुनिशवासायातक 
रेजकृण्ठकूजितोत्पादनम्लानिदानमेोहृपारवदयवितरणादि व्रिटव्रिटसिता कमलबन्धुना 

प्यातमबन्धुजेज्रवि तदीतितयेव कलितक्म्लानिमालिन्यापरयापि जावियमात्मनस्सप 
त्वीतीव सामवेम् निरितत्तिलामुखेष्ठिखितमधुस्वरणतटः प्रताननीभिरप्यस्मदीयत्म्पदं 
विरेणाभिभवन्ती लन्धेकाङनी दि्थ्येति हषटतयेव त्रिकितकुसुमनयनाभिरक्ितप्रता 
नपाशषितानपिराचेतचरणनिगलकन्ध विपुरनिकरञगृहरकनिपातिततनुलता वनस्प- 



नवमाकः | 

णिवाहिदणिअतणुख्दा वणपफदी हि वि अग्हसोहाहरवाहा अ एमेत्ते- 

स्व दिण्ण दिण्णविडवग्कपाहिधादगलन्तरुहिरपिच्छिख्पुषफल्ज 

वादपोदएाहिं विअ उच्चावअचेषठिदा उम्मत्ता वेअ इमिएत्तिव्व पावहे- 
ठं सहं अ उवरि णिर्खित्तकाञवल्पलार्पण्णतिणकण्डआदिताडण 
व्वणकिणगणतिटङ्दतण , अतणणा आहीटेण कहं वि काणणं अति 

टेषिअ अरिदबाहुणा सुबाहणा किदणीदिभरं चेदिषुरं पवि से 
जेव्व अन्देउरे भिद पिहिदेव्व बहपफाणुतए प्विजदाणिररिदिव्व से- 
व्वहिणी अविण्णादप्पवृत्ती. अंगीक्रिदसेरंधिवत्ती वषटमाणा कहं पि 
अद्टेहिं अण्णेमिअ आणीद्ा । तदो पहि मे विरहकारणा इर का- 
रणा अवप्णणिज्जा अणिनण्णणिञ्ना जणाजण्णणिज्ना आभरमे- 

तेण अहिण्णाणेण अहिष्णेण महाराएण वेज आअटणिज्ना । तदो 
अ अरिं अम्मष्टिञजमाणाए अगभकुलमौछिहूदं अन्नवण्णादं 
आअच्दिमन्दं अहिष्प्ि से वअणणिभरप्पडिवदं महाराभं महा- 
राअम्म तक्राटप्नमिदं अणहावं अ हणं अ अन्नउदुवण्णह्ाणं त्ति 

सअं पि अहिगमिञ महाराअस् आणभणस्स जेव्व एषि उणा 

सञअवरो त्ति छहोवि इमिआए वेअ व्िडिहिदो । आणीदो अ माहिण्णा 
णं विण्णादौ अ महाराजो वेत्ति संव अहिकण्णभधघरं समाणीदो 

तिभिरप्यस्छच्छोमाहरताहा चैमेतीव दत्तदत्ततरिटपराग्रकरामिघातमटदरुपिएपिच्छिट- 
ष्फका वातपोतकरपि चोचावचवेष्टितोनमक्ततेयमितीव साव्रेहड सश्टबोप्ररि नि 
क्िप्तकाचोपलप्टाटपणदरणक्रण्टकादिताडनव्रणक्रिणगणतिलक्रिततनुगतनुनाऽ ऽभि. 
नक्रथमपि काननमतिटध्यारधितबाहूना सुबाहुना कृतनीतिभरं चेदिपुर प्रवि्ययवा- 
तःप पिद्ितेव बद्वानुतनुः सिकतानिचुरितेव हेवलिन्यविक्ञातपरत्तंगीङृतवैरपी- 
वृतति्वतैमाना कथमप्यस्माभिरन्विष्यानीता । ततः प्रशयलात्रिरहकारणा क्रिल कार 
णा अवणेनीया अनिवं्णनीया अनाकणेनीयाऽऽकारमन्रेणामिज्नाननिक्षिन महाराजे 
नैवाकलनीया । ततश्वाप्माभिरभ्यध्यैमानया अगूजकटमौ8ैमूतमाययणादमाकारे 
तपरश्रममिपरेष्यायावचननिकप्रतिवदम्महारजम्महाराजय तत्कालसम्श्वमनुमीवै- 
आ त्थानच्ायैतैपणास्थानमिति सक्लप्यपिगम्य महाराजखानयनावेतैषपुगःसय॑वरः 
इति ठेखोऽप्यनयैत विरिकितः । आनीत सामिहानं विहातश्ं महारजपवेति ष. 



१६२ कडिविधूननम् । 

अ सुगहीदणामा सव्वहोम्मो । एथ्थ अ सर्खिणीओ सम्वा वि देवदा- 
ओ । णवरि महाभाओ महाराओ प्पमाणम् । 
बाहुकः -- सलयमसिलमपि , तथापि कथमियमेकपत्नी प्रयोगवतभनाऽ 
पि पुनस््वयवरहति सावित्राय मृपतये टिसितुमप्यधृष्णोदिति गारप- 
शयम्मम मनः| 

केशिनी -- [फ] पेरूषदु भवं जेव्व सुवो मअर्नरो सुदूरषले कुहवि 
त्ति अञ्ज कहिणु अदिप्पिभप्रहम्स टेहो डिहिञ्जह् । तं पि विण्णा- 
दमहाराअप्तारच्छकोपषट्दाए टमाए जेव्व कटिदप् । अधर अ कोउण- 
पंस । 
वाहकः -- ( आसगतम्। ) यथाचिन्तितमुपनतमपि विपिनपरिल्यक्ता- 
यारक्षीमनु मनागिव ससंश्ञयमेव मनः । तकिमेषकरवे । 

( अधोपुखं चिन्तान्नाटयति । ) 
दमयन्ती -- (उत्याय बद्वा जटिः। ) [व| 

सर्तिणिओ देवदाओ वेज्न तुम्हेहि ̂  वदय सत्वं षि। 
उम्र दहृअं परदो गदम्हि इमिभा णु अष्वमाअप् ॥२०॥ 

बाहुकः -- किमियमात्मरापथपथेन मामपि स्एरति । आस्तामिदमं- 
गनाप्ताधारणमात्मम्नियतमप्रणयपोरोमाग्यम् । अपि हापथनाभुना कि- 
मपि कमप्ताक्षिणीनां देवतानां मरत्तिवनोमविने श्रुणवानि ? 

(इति सकुत॒कं दत्तकभस्तिष्रति । ) 

(नेपथ्य उचैः ) जंपती, श्रूयतामिदमिदं नगसाणवचः। 
भद्रे, तत्र कटिनिमित्तमनघस्मोयं न वाच्योनरे- 

्र्यधिक्रन्यक्राष्ं समानीतश्च सुगरदीतनामा सविभोमः। अत्र च साक्षिण्यस्सवाभपि 
देवताः । परम्महाभागोमहाराजः प्रमाणम् । 
| फ] पश्यतु भवानेव शवः स्वथवरस्सुद्रस्थठे करापीययं कन्वतिप्रियसखस ठेखो- 
रिष्यते । तदपि विज्ञातमाएजसारथ्यकौशलतयाऽनयेव कारितम् अथ च कःपु- 
नस्तेशयः । 
[ब] साक्षिष्योदेवतारदपेय रुष्मामिवैदत सवेमपि । 

उज्किवा दयितं परतोगतास्मीयन्वक्षमाधोगम् ॥*॥ 



१२ नवमोंक; | १३९ 

राजन्, कोड पतित्रतेयमतुखा खप्नेऽप्यनन्याश्रया । 
विप्तग्धे मिटते युवां सपदि वां सती कलिदैरतो- 

धर्तीघ्रीनपि पुष्कर्ः पुनरपि श्रेयः परं प्राप्स्यथः॥ २१॥ 
(नेपथ्ये -- पुष्यवृटिमरदगध्वनिश्च ।) 

बाहुकः -- (पष ) मगवन्नसंडायस्पदन स्पदीन नमस्ते । अनुग 
हीतोऽसिि । 
दमयन्ती -- [म] भअवं, बहप्फाणुसह णमो दे । सच्च सि तुमं जभ- 
प्पाणो । 
बाहुकः -- ८ सगौरवम् ।सा त्रहिवन्धम् । ) 

स्कन्धस्पप्तमिराविशुदि विहरद्राधित्रयीमुदरन- 
नध्येनाडि चक्रापदानखरिखं विभ्रच नादान्वहन् । 

आयन्ते विधुमण्डलामृतस्नरीं सिद्धश्च पाक्षादध- 
त्सवैस्यापि तदस्तु नः स्तुतिषे स्थाणोरषूपं वपुः॥ २२॥ 

(केरिनीमृदिय । ) मद्रे, टिन्चप्रशयोऽस्मि देवेन मरुता । 
केशिनी -- (सस्मितम् ) [म ] इदो वा पेख्त दाव णं णअणेहिं उ- 
ण्णहि अ पे रणरणञं | 
दमयन्ती -- [य] हटा कहं अटीआणुराईणो विरहुक्तण्डारापिअत्त- 
णं | (रोदिति।) 

वाहकः -- प्रिये, गृदवत्तितया वैदेशिकतया च न कोऽपि मदुत्क- 
ण्ठायाप्रानध्यापितः परतिवक्तमधुना । अगकारोकनमेवावयोर्मिथः म- 
माणप । 
केशिनी -- [र] $ पुव्वचरिदप्पसंपसाए । दंसवेदु अन्न तं अणु 
रामं अज्जो गेण्हदु अ से करम् । 

[भ] भगवन् , बद्धातुसख , नमसते । स्यमति वं सकलजगत्ाणः । 
[म] इतोवा परय तावदेनां नयनाभ्यामुन्नय चास्या रणरणकम् । 

| यु | द्डा, 
| 

[र] कि पूषैचरितपरशंषया दशेयवय तमनुरागमा्योषषडातु चासा क् । 



१६ कलविधूननम् । 

बाहुकः -- बाढ भराक्तनमाकारमनूप्राप्य परमेनामवमृदामि । यद 
पकुचति हृदयं हस्तश्च । 
केशिनी -- [ठ] को उण तह करणे विधो । 
बाहुकः -- अपेक्ष्यते किञ्चिदिवोपकरणं यत्कि दवाद्रक्षितेन दवी 
करेण प्राभृततया भरतिपादितमंशुकयुगलम् । यदा च्छाद्य सयस्छरूप- 
माप्नुयाम् । मन्दुरास्थ तदुपयुज्य नचिरादध्यास्थानमत्रमवतीमवलो- 
कपये । 
दमयन्ती -- [व] अवि णाम एदं पि पुत्वं विअ ॒सरमीमरिज्जम् | 
बाहुकः -- सधा सलयवाङ्ेषधः। 
केशिनी -- [श] होदु चर्दु महाराओ, एप्त अ सहि पप्राहिभ 
अदां आणेस्पे | 
वाहुकः -- हुम् । (सगतम । ) 

काकताीयमेवेतलियया मम सेगतिः। 
श्रियोऽप्यजारृपाणीयं चेत्पणायति पुष्करः ॥ २३॥ 

भवतु भगवान्भवः प्रमाणम् | (प्रकारम्। ,) प्ायामस्तावत् | 

शिवायोन्नमः। ( इति निष्क्रान्तास्स्वे। ) 

इतिश्री मशी पण्डितनारायणसुदशेनीये कठिवरिधूनननाटके 
प्रकारोनात नवमोफः । शिवाभ्यान्नमः। 

अथ दरमोकरः। 

(नेपथ्ये -- नायक प्रावेशिकी ध्रुवा गीयते । ) 

[ॐ] धुदमदिणकाल्दंसो पाविदल्हुपुरुषरंगसासंसो । 
धारेई राअहंसो धारं णिअवन्धुदाकिदपतसो ॥ ! ॥ 

| छ ] कः पुनस्तथाकरणे विबः। 
[व ] अपि नमितदपि पूवौमिव परसीकीयम् । 
[ श ] भवतु बठलु महाराजः एषा च सरसीं प्रसाध्यास्थानमनेष्यामि । 
[9] पृतमलिनकाठदशो (दर्शो) षावितटुपुष्करांग (क } सासः । 

धारयति राजतो धारां र] निजबन्पुताहृतप्ररंसः ॥ * ॥ 



दङ्वामोंकः । १६१९ 

(ततः प्रविशति सचिन्ते पुष्करः!) 

पुष्करः -- (दीधेमष्णव निश्वस्य । ) अलमनेन राज्येन । यतः। 
माक्षृद्यति पौरास्सदनपरिजनास्सावमानाः क्रियायां 

सामन्तास्सञ्जचापास्सचिवसमुदयस्सर्वमाधात्छनिघ्म् । 
साकरोशास्सपैरोकास्सकलमपि ग्रहं शुन्यमापीचिराय 

खाद्यं खाथं सुभावदुरधिगममथ स्यादमुष्याप्यलामः ॥ २॥ 
स्थाने हि ॥ न्यायप्राप्तादधति विभवादानमोगादिबदधी - 

रन्यायाप्तास्वनुपदमथाभोगनाशौ भजन्ते । 
काल्यः पूरः प्रथयति पयदाटिनाटानुकूल्या- 

न्यन्यरशाीनुपचितिश्रतोऽप्यवुमग्रानिधन्ते ॥ १॥ 
तदरममुष्म प्र्पेणमेव । नन्वधिपरत्य॒षमुत्छमरायमानेन च मया यथा- 
पुरमग्रजपात्कृतमसिटमपि विभवजातमदरि । तदनुगुणमेव पुरोपवन- 
दुीमध्यमध्यासीनोनलोऽपि पुनरप्यक्षदेवनाय मामादयति । तदाप्तोऽ- 
स्मि च पादचारेणेव पुरोपवनप् । तदयावदिदं प्रविशामि । 

(इ्युपवनप्रवेशत्नाययति। ) 
(ततः प्रविराति सजानिस्ससुनस्सगरतोनायकः ससावित्रोमीमोविभवतश्च परिवारः।) 

भीमः -- (सन्तोषम् ) अद्येव निदृतमस्माकम्मनः | यतः। 
कल्मिपि विधूय कान्तां युतिमेव पूर्वा मपन्नस्वम् । 
विधुरिव तमोविेोक्षादधिश्जनीनमहषय ॥ ४॥ 

सावि्रः -- (समक्तिप्र्यम्। ) देव, किमवहेल्यते दुरूहवेषाषिमख- 
ज्धांतरमोवैधेयोविधेयः । प्रसीदतु देवः | 

मुखं वा दुःखं वा पदटरमथवाऽऽस्तामसद्ड 
समस्तं क्षन्तम्यं चरितमूतुपर्णेऽनधिगतम् । 

ररण्येस्तरक्षयारदारणमुपयाताहि सिवो- ` 
ऽप्यबोषपरक्रान्तान्विदुरिह न मन्तून्रयेविदः ॥ ९ ॥ (इति प्रणमति ।) 

नायकः -- (तसम्भमम्।) ते, किमिदं ननु मवान्नाम नछटुःखवारधै- 
तरणतरभिः । (बाहुम्यसुत्ाय सवानि) श्रुयतामाथिश्रः। 



१३१ कर्विधूननम् । 

यस्यास्थानसमाश्रयादविदिता वेदयाऽमवन्मे कथा 
यन्भत्री च चिरन्तनी प्रियतमाशाब्याय श्ालामदात् । 

यत्सारथ्यममूतक्षणेन च कठेभगाय महछःपर- 
स्तस्यागस्करतास्मरस्य दुरितं दूरे गिरां द्यते ॥ ६॥ 

सतयमृतुपणसा्येन ऋणवानपि नाम नटः । तदमुष्मै तद्िस्मयमेमनिधा- 
नमश्वहूृदयमर्पयिलवा कथमप्यात्मानमनृणयै । 
सावित्रः -- (सदम ) अनुग्रहएवायप् । अवहितोऽसिि । 

| ( इति सकृतुकरमत्यायावनतपूकायं तिति । } 
नायकः -- बाढम् | (के एवमिव । ) 

सावित्रः--(एदीवा सदहषम। ) अनुगृहीतोऽसि प्रपन्नदयाटना देवेन । 

स्व -- साधु तन्तरोखर साधु । (इति भ्ठाघन्ते। } 
पुष्करः -- (निवष्यं सरगतम्। ) अये, किमिद क्षत्रमोजः। 

कालाद्वहोर्विराहितां कट्या नियलयाः 
कान्तां दधत््हपुतश्वशरस्ससृतः। 

तिष्ठल्ययम्मम रमारससंम्रदाय 

भराप्तोदयः परडूव प्रभया प्रभरः॥ ७॥ 
कथमिवेनमव्रीडमविरंकश्च समुपप्ररामि । ( शनैरुपसरति। ) 
मीमः-- (षिटोक्य सावह्।) परयत पदरयामापतन्तमसिकनगतीहुद- 
रुष्क्रं पुष्करं । 

हसस्यानमम्बुजं विधिवरात्राप्तोबकोटस्ततः 
किं भेत्ता पयसः पयः किमायेता हष्ठीकटीटाधुरप् । 

कि मृयेन्मृदुचंक्रमक्रमदये किं वा कटं कूजिता 
नीरं दृषयिता स्षषान्व्यथयिता वातेन च शायिता ॥ ८॥ 
११ (सवं -- सांसशिरः कम्पं हसन्ति ।) 

पुष्करः -- (अविदितकनोपद्य ) देव; प्रणमामि । (नायकं प्रणमति ।) 
नायकः -- वत्स, चिरायुभूयाः । कमपि कारिह तेन पिनोदधितु 



द्रमोकः | १६७ 

मात्मानाकच्छामि } अस्वत्र पणः प्रणयिन्याममामरणजातम् । द्या 
दिवेकैव। 
पुष्करः -- यथाऽभिरुषिते भ्रातुः । इदमिदमष्टापदमथवा निखिला 
प्रियः। 

नायकः --- वत्स, भवतु ताए प्रतिपणः। 
पुष्करः -- सिद्धोमे पराजयः। तथाऽपि प्रस्य दीभ्येयम् । (दीष्यति ।) 
नायकः -- मम पाठे | देवन्धक्षिप्य।) पुश्य नितोऽपि । 
पुष्करः -- (सःन्यम्।) सयमात्मीयाः क्रियन्तां यथापरमविलः 
श्रियः। मम तु भ्रातुरथवा चक्रवर्तिनश्ररणाके शरणम् । 

(इति दारेफटकमपनीय पादयोः पतति। ) 
नापरकः -- (सानुकम्पं बाहू उयम्य। ) स्वस्ति वत्साय । 

भ्रातः, पुप्कर, मा शुचः कलिवसादारिचितोऽहं पुरा 
त्यानोह्यपदुरोदरं इस्दरं विश्चपसंश्चेषयोः । 

अल्पीयानपि तेन मन्तुरिह ते नास्त्येव दत्तामयो- 
ऽस्यदयव मरतिपदयतां खविषयस्तद्वि्मस्वदय मे ॥ ९॥ 

(नेपथ्य --पुष्यवरृटिमदंगध्वनिश्च । ) 
सर्वे - पाध मोः मपत्नानुकम्पिन् साघु | ( नायक भ्टाघन्ते।) 
वाष्णयः -- आयुष्मन्, पटरामेवारितं सार्वभौमस्य यथा । 

अनुगुणमियदेव मूरिान्ना- 
मुपकातिमेव दधल्यपि द्िषद्रचः। 

अनुरदमप्ठृदितीणदंशा- 
ऽप्युपनयति ह्यरानीयमाशु जिह ॥ १० ॥ 

(नेपथ्ये - सहश पौराः) | 

राजन्नद्य विमातमद्य सफठं जन्माद्य साथ तपो- 
ऽप्यद्यवामियपुष्करग्रहरामोऽप्ययैव नस्ुस्थितिः। 

अदेव गरहति गतानि निष्पेष्वेगानि राष्टसिते 
रेवान यथापुरं मरकतयस्स्वस्सनाथावयपूं ॥ ! १ । 



१३८ कटिविधूननम् । 

नायकः -- मय्यनुरागणवैवमिमान्मुखरयति। 
मीमकः -- क नाम सनाप्नैव पुप्करे । (पुष्करः -- ठन्ते। } 
नायकः -- अल्मतिहरीणहेपणया। 

(परनपथ्ये।) (मोमोस्सनिवाः, खधर्मकरमनिमथितकरिमि घमदेवसथमो 
सुधमीमिव सुनासीरः सपरिवारमास्थानीमापतति सावमोमः। तदो 
यतामस्य नगरमातिटमप्यस्य पुनरमिपेकाय । यताम् तयेत् , | 
‹ भगवन्, सवेतस्ममलृकृतमेव हि नगरम् ' । 
नायकः -- (निशम्य सगौरवम् ।) अस्मदागमनप्रहृष्टस्य निखिलमपि 
नगरमामण्डायितषममाल्यानादिशतो भगवतोगोतमस्य निदेशमनु सचिवा - 
नामुदितश्च समुदितमुदितप् । 
भीमः -- पत, सह वेनीतकेन रथः । 
वार्ष्णेयः -- सञ्जीकलयेव शतांगमापतितोऽम्मि । 
नायकः -- (नापिकां करेणवरम्ब्य।) पिये , एहि रथमारोहामम्ता- 
वतू । (स्वे -- उत्याय प्रिक्रामन्नाटयन्ति । ) 

पुष्करः -- ( ररमवरटम्न्य । } इतईतस्माभोम : | ( मागमादरोयत्रयति। ) 

नायकः --- (रथमवलोक्य सटषम् । ) आरोहामः । 

(सैव पुष्करेण बजानिरथारोहणे नाटयति । ) (सवै -- रथागेहनिषूपयन्ति । ) 

भीमः -- सूत , चोदयन्तामवन्तः 
वाष्णीयः -- यथा देवस्याज्ञा । आर्वानताअभीक्षवः | 

(रथवेगतरिरूपयति। ) 
नायकः -- (दमयन्तीं सजञेहानुरागमवलोकयन् सरोमाचरम्। ) 

म्रिये, यथापुरपविक्षाम पुरम् । पश्यतु मिया । 
उत्फु्ठलोचनगल्दधनबाप्यपुर- 

रुदेक्षणागृहगवाक्षगताः कुमायः । 
परयन्लवी्ितचरीमिव गात्रव्ी ` 

विष्ठेषपांडिमविरोषमुषं मवतयाः ॥ १२॥ 



दरार्माकः । १३९ 

अपिच ॥ दरसिमितमुखांबुजं दधति काश्चिदारार्िकं 
सविभ्रमगतं सुमेरकिरनिति काश्चिद्रथप् । 

प्रमोदविवराः स्थिताः प्रतिरतिभ्रियः काश्चन 
सजन्ति च तथारिषः मवयप्तश्च कश्चितुरः ॥ १३॥ 

दमयन्ती -- [अ ] अञ्जउत्त, दिदपुल्व वि अदि विअ एदं णअरं 

णवं णवं कोदुअं उप्पदेई । इदोवे अ्णअरसोन्देरं अग्दोहं आई- 
गमिज्जइ । (परितः परयति । ) 

बाष्णयः -- आयुप्मन् , इदमिदमास्थानमवतरलायुप्मान् । 
नायकः -- बाहं , प्रिये , एट्यवतरामः । 

( नायिक्राकरमवटम्ब्यावतारत्राटयति ।) 

पुष्करः -- ( अवतीय स्तोकमन्तरं परिक्रम्य। ) आः पुनरनुविष्टमास्थानं । 

(प्रवेरान्नाटयति | } 
(नेपथ्ये -- वादितरध्वनिमगटगीतिश्व ।) 

पर्वे -- (प्रविदय।) शुभमथ निमित्तमपि । 
पुष्करः -- इदमिदमास्थानद्वारम् । प्रविदातु सार्वभोमः । 
नायकः -- (पगेवलाभ्य । ) अपदिमेवास्थानमण्डपम् । (परविशति । ) 

(ततः प्रविशति सपणपात्रस्सच्छत्रोगौतमः। ) | 

गोतमः -- (सदएचैः। ) विजयतां विधूतकलिमूमा सार्वभौमः 
( उपायनमुपाहरति।) 

नायकः -- ( निवष्य ।) मगवन् , परयच्चरण , नमस्ते । 
मकामददयोगवानपि विमृष्टदुष्टानुगः 

सुददीनपदं ददिषन्नपि सुदरनः पद्यपि। 
अकामहृदयोऽपि यः श्रितहरानुकामीनधीः 

समे वितरतु मियं प्रियगुरुमनिरगोतमः॥ १४ ॥ (प्रणमति) 
गोतपः -- स्तविदोषपुरुषायुषोमृयाः। (पुजा्यापुल्ापय ।) वत्स, एहि, 
म 
सौन्दयंमस्मामिरपिगम्यते । 



१४० कल्विधूननम् । 

चिरविरहसिन्नमिव विगतपरस्कारमासन्नपिदमाप्रनमरंकुरूप्व । 
नायकः! -- यथादिद्रति गुरुः | इयासनयुपसरननेव सप्रश्रयम् । ) भगव- 

भरयमहमुपविशानि । अप्थतामिनदरसेनस्यापि योवराञ्यम् । अभिषिच्य 
ताम् । 
गोतमः -- (सदम् ) यथाचिनिततमाह साषभोमः | उभयेषामपि गु 
गपदामिषेकायेव निषिलतीयेपाथःपूणमिदममत्रयुगमानैषम्। 
नायकः -- ( एतमवटम्ब्य सकुमायौ दमयन्या सहासने समुपव्रिशचति । ) 

(नेपथ्ये -शषखध्वनिः) (सव -- आरेदत्राटयन्दः परिवारीभवन्ति। ) 
गोतमः -- (आरु स्वम् कटं दत्तेन गृण्टन् समाभिमुलीमृय। ) 

हं कटि्गकलत्मपमिव ्षण्णाह्पव्रत्तिक्षण- 

प्रध्मातापयशोविदरेपामिव चाप्यन्माषुकामः श्रमान् ) 
्षीरेः क्ष्रसमाहतैरिह पितापत्रो पिपिक्षाम्यह 

सम्येम्पम्पहसंकथं सममिदं सवरनुज्ञायताम् ॥ \५॥ 

सर्वे -- (दर्पोदतम ।) महये, बादमभिपिच्यताम्। 
गोतमः -- ओम् । (अक्षिणी निमीव्य ध्यानभिव नाटयिवा ! ) 

अयम्णाऽपि यदान्तरं जगुर यद्रतयोनि विदु- 
यत्सात्ञयामिहैकमेव दधते यहा नमरशेपिताम् । 

ख्ीपुरद्ीवपरं परात्परतरं पारेतमस्त्थिव- 
तज्ज्योतिदहरे चकासदनयेर्थततं धृति शाश्वतीं ॥ १६॥ 

(इति कलरसठिलमावजंयति । ) 
नेपभ्ये - सशखसुदगघ्वनिभगटगीतिः। ) 

गोतमः -- अभिपिक्तस्साषमोमोराजा च । 
सर्वे -- विजयतां विजयाय प्ाभेमैमोयुवराजश्च । 
(नेपथ्ये पौराः अथैवेलादि , यया पुरं पठंति। ) 

नायकः -- अहो ! अनुरागः पोराणामभिकतानां । 
गौतमः -- समोम, किं ते सूयः ियमुपहरामि । 
नायकः -- किमस्ति यत्कायमितोऽपि । 



दरामोकः १४१ 

तथाहि ॥ न च्यावितांस्मि कठिना सुरृतादरण्ये 
लयक्ताऽप्यवापि विधिगौरवतोवधूरी । 

लब्धाः श्रियः पुनरपोषि सपुप्करोऽपि 
 भ्रेम्णा सुतोऽपि युवराजपदं प्रविष्टः ॥ १७॥ 

॥*#| तथाऽपीदमस्तु भरतवाक्यम् ॥*॥ 
सन्तन्योन्यममत्सरासपहूदयामूषाश्च पापारछशः 

कास्यैरेवुदव्षणैः कलयतु योश्च क्षमामक्षयाम् । 
ले खे कर्मणि निष्ठया च जनताधर्मैः केरेधतां 

सर्वं चेतमि सादरं निदधतां सोमाध॑चरूडं शिवम् ॥ १८॥ 
सर्य -- तथाऽस्तु । सर्वं शिवम् । (इतिनिष्कान्तस्सव। } 

इति श्री मद्श्रीवालसरस्वतीपण्डितनागयणकवेः फति 

कटित्रिधूनननान्नि नाटके भद्रसाम दज्ञमोकः 
नाटकव सम्पूर्णम् । रिवाभ्यान्नमः। 

। उभ्नमः श्रीषियावि। 

4 (टे 
॥श्रीविया विजयतां ॥ (9 

& ५) 
९-८-29 





॥ श्रीविदामुद्राक्षरशखा ॥ 

इये किङ कुम्भ्रोणनगयामध्यायैवीधीमध्यमध्युषिता, परारि 
विरोपरशरज्ज्येष्ठशुद्धमारम्य परचटति. तत्र च द्राविडी ग्राषी 
नागरी (मुम्बई दिपिः) आंगद्टी चेति सिषयश्चतखः सम्भ्रयुज्यन्ते। 

तामु प्रकटनीयाः प्रबन्धाः प्रकटनपत्रिकाः परिणयडेखिकाः प्रणाधि- 

काः पद्धिकाश्चेत्युच्चावचामुद्रणप्रकाराः नातिमहीयमता मृल्यकेन नाति- 

द्राघीयप्ता च काटेन, यथानियोक्तृनियोगं ससौष्ठवे सावधानं च निष- 
तय प्रत्यप्यन्ते. 

तदत्र सरल्हुदयाः सहृदयाः सर्वेऽपि प्रदयोदयाः पतामिमानाश्र, 
यथाखदक्ति साह्यापणेः परां काष्ठाममूमधिष्ठापयेयुः प्रतिष्ठायाइति 

मांजङिरियमहमभ्यथये ,-- पहृदयममुदायभतयः 

कु° रा० भट्श्री 
नारायणशास्नी 





॥ श्री ॥ 

॥ कादम्बरीसंग्रहः ॥ 
( आसीदरोषनरपतिचिरस्समभ्यर्भितशासनः, पाकशासन इवा- 

परः, चतुरुदधिमालमेखलाया मुवो भत, प्रतापानुरागावनतसमस्त- 
समन्तचक्रः, कता महाश्यीणाम्, आहतौ क्रतूनाम्, आदर्शः सवै- 
शाख्ाणाम्, उत्पत्तिः कलानाम्, कुलभवनं गुणानाम्, आश्रयो 
रपिकानाम्, राजा शूद्रक नाम । 

). यश्च मनसि धर्मण, कोपे यमन, प्रसाद धनंदन, प्रतापे वहि 
ना, मुजे भुवा, दि भिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बठे 

मरुता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, ख्य मनपिजेन, तेजसि सविल्ला च, वस- 

ता सवदेवमय्य प्रकरितविश्वरूपाकृतगनुकराति भगवतो नाराय- 
णम्य | 

५. तस्थ च राज्ञा जकावगाहनायातजयकुञ्ञरकुम्भसिन्दृरसंध्या- 

यमानसारिट्या वेत्रवत्या सर्ति परिगता विद्विश्चामिधाना नगरी रा- 

जधान्यासीत् । 

/ . स तस्यामवजिताराषभुवनमण्डलतया वंगतराज्याचेन्ताभार- 
निवरतः, वलयमिव लीरया भुजेन भुवनमारमुद्रहन्, अमरगुरुमपि प्र 
सयोपहसद्विरनेककुलक्रमागतेरसकृदारोचितनीतिशाञ्लनिमैलमनोभिर 
दुग्धैः स्निषः प्रबुद्धेश्ामादयैः परिवृतः, समानवयोविद्यारंकारैभ्र 
म्यपरिहासकुदारेरिङ्गिताकारवेदिमिः केसरिक$रोरकेरिव विक्रभेकरपै 
रपिविनयव्यवहारिमिरात्मनः प्रतिबिम्बेरिव राजपुत्रः सह रममाणः प्र 
मि. व्यति सुखमतिषिरमुवास । तस्य चातिविजिगीषुतया महासू 



कृ{दम्बरीसम्रहः । 

तया च तृणमिव रघुवृत्ति खेणमाकलयतः प्रथमे वयामि वतमानस्यापि 

रूपचतोपि सतानार्थिभिरमायेरपेक्षितम्यापि वनिताव्यतिकरम्योपार द्रष 

इवासीत् । सत्यपि लवण्यवति विनयवल्यन्वयवति हृद यदहारिणि चा- 

वरोधजने, स कदानरेतस्वयमारव्मदङ्गवाद्ः संगीतकप्रयङ्गन. कदा- 

चिन्मृगयाग्यापारेण. कदाचित्काव्यप्रन्धरचनन, कदाचिच्छाखा- 

पिन, कदाचिदार्यानकाग्यायिकरतिहासपुराणाकणेनेन. कदाचिद् 
रुग्यावेनोदेन, कदाचिद्रीणया. कदाचिदनागततमुनिजनचरणयुश्रष- 
या. कदानिदक्षरच्युतकमात्राच्युतकविन्दुमर्तगृढ चतुथपादप्रहलिकाप्र 

दनाद्धिभिः, वनितापरादमुखः सुदटत्पर्वता दिवसमनयत । यभव च 

दिवसमवमारव्धविविधक्रौडापरिटासचतुरः सुद द्धरपता नियामनपत् | 

6. पकदा तुनातिदृरादित भगवति सहखमर।(चयादनि राजानः 

माम्थानमण्डपगतमङ्गनाजनविरद्रुन वामपाश्चावलाभ्विना केगन्नयक्रप 

मीषणरमणीयक्रृतिः प्रतीहारी समुपरसद्य क्षितितलनिहितनानुकरक- 

मला सविनयमव्रवीत् दव, द्रारम्थिता युगलाकरमागहतधिदः गि 

कुपितद्चतमसखहृकारनिपातिता रजलक्च्मादक्षिणापथादागता अण्डाल- 

कन्यका प्रञ्रम्थं शुकमादाय दवं विज्ञापयति ` `सकरभुवनतख्यव- 

गल्लानामुदधिरिवकमाजनं दवः। विहंगमश्चायमाश्चयमृता निखिलभुवन 
तलरलमिति कृत्वा दरवपादमूलमादायागताहमिच्छामि देवददनसुख. 

मनुभवितुं ' इति । एतदाकरण्यं ` देवः प्रमाणम् इत्युक्त्वा विरगम । 

उपजातकुतुहृरम्तु राजा समीपवतिनां रज्ञामालोक्य मुखानि `को 

दोषः प्रवे्यतां इव्यादिदेश । 

अथ प्रतीहारी नरपतिवचनानन्तरमुत्थाय तां मातद्धकमारीं 

मरविशयत्। प्रविदय च सा नरपतिसहसमभ्यवरतिनम्) अव९।१११९य्७- 



कादम्बरीसग्रहः । ३ 

मुक्ताकखापम्य कनकशृह्ुानियमितमणिदण्डिकाचतुष्टयम्य गगनसि- 
नधुफेनपटल्पाण्डुरम्य नातिमहतो दुकरूखवितानम्याधम्तादिन्दुकान्तम- 

णिपर्यङ्ककानिषण्णम् . उद्रूयमानकनकदण्डचामरकलापम् . अमूतफेन- 
धवं गगचनारिखितहसमिधरुनसनाथपयन्ते चारुचामरपवनप्रनरति- 

नदशे दकृर वमानं. अनिमुरमभिचन्दनानुखपनधवरितारःम्थलं, उर्परि- 
विन्यम्तकुडूमम्थासकम्. अमल्कटधोतपद्रायतमष्टमीचन्दरशचकणकार 
मृणरासनाथं रमाटदेस्मुद्रहन्तम्. अपरिमिनपरिविागजनमप्यद्वितीयम् . 
अविग्तप्वृत्तदानमप्यमदम् . राजानमदाश्रीत् | 

आक्यं च मा दृरम्थितव वणुकतामादाय नरपातिप्रवाध- 
नाथमसकृत्सभाकुष्टिममाजघान. यन सक्रमव तद्राजकमेकपदे तन् 

वणुलताध्वनिना युगपदावलितवदनमवनिपालमुभ्वादाक्रप्य चश्रुम्तद्- 
भिमुखमामीन् । 

अवानिपनिम्तु 'दृरदालाकयः दत्यांभधाय प्रताहाया नदिश्य- 

माना तां भनवरतङ्ृतस्यायामतेय। यावनापगमप्यशिथिलसररीरसंिन 
परुपेणाधिष्टितपुरामागां . आकृलाकुलकराकप्षधारिणा कनकश्ुखाका- 

निमितं पश्ररमुद्टता चाण्डालद्रारकणानुगम्यमानां, आगुल्फावलम्िना 
नीतकनुकरनावच्छ्नशरीरां, उपरि रक्तांगुकरचिताकगुण्टनाम्, मेखस- 
दन्ना परिगितजघनम्थकाम्, अतिम्धूलमुक्ताफलघारितेन गुचिना हा- 
रण कृतकण्टग्रहाम्, प्रियमिव हम्तम्थितकमलसोभां, यक्षाधिपरक्ष्मी- 

मिवालकोद्रािनीम्, अचिगेपरूढयोवनामतिदायरूपष्रतिमनिमेषणे- 
चना दद्र । 

4. समुपजातविस्मयस्य चामून्मनसि महीपतः - "अहो विधातु 
रम्धाने खपनिप्यादनप्रयतः । तथाहि । यंदि नौमेयमात्मरूपोपति 



कादुम्बरीसग्रहः | 

ताेषरूपसम्पदुत्पादिता, किमथमपगतस्पर कृते कुठे जन्म । मन्ये 
च मातङ्गजातिम्परोदाषभयादम्परश्तेयमुत्पादिता प्रजापतिना, अन्य. 
था कथमियमङ्किष्टता लावण्यस्य । न हि करतलम्पशे्कशितानामवय- 
वानामीदक्ली भवति कान्तिः । दत्यवमादि चिन्तयन्तमेव राजान- 
मीषदवगलितकणपहवावतंसा प्रगल्भवनितेव कन्यका प्रणनाम । 
कृतप्रणामायां च तस्यां मणिकुषटिमोपविष्टायां स पुरुषम्तं विहद्गमादाय 
पञ्जरगतमेव किंचिदुपमृत्य राजञ न्यवेदयत . अत्रवीच्च देव, विदित- 
सकलशास्राथः. वेदिता गीतश्रुतीनां. काव्यनाटकाख्यायिकाख्यानक- 
परभृतीनामपरिमितानां सुभाषितानामध्येता स्वयं च कता, गजतुगग- 

पुरुषस्तरीलक्षणाभिज्ञः, सकरमूततगत्नमूतोऽयं वेशम्पायनो नाम शुकः 
सर्वरत्नानां चोदधिरि देवो भाजनमिति कृतवेनमादायास्मतस्वामि- 
दुहिता देवपादमूलमायाता । तदयमात्मीयः क्रियताम् ' इत्युक्त्वा 
नरपतेः पुरो निधाय पञ्जरमसावपससार । 

१. अपसते च तस्मिन् स विहगराज राजामिमुखो भूत्वा 

समुन्नमस्य दक्षिण चरणमतिस्पष्टवणेम्बरसम्कारया गिरा कृतजय- 

कन्दो राजानमुदिद्यायामिमां पपार - 

 स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकामेः । 
चरति विमुक्ताहारं त्रतमिव भवतो रिपुसखीणाम् ॥ 

राजा तु तां श्रत्वा संजातविस्मयः सहषमासन्नवर्तिनमति- 

वंयसमग्रजन्मानमसिलमन्त्रिमण्डरे प्रधानममात्यं कुमारपाटितनामा- 

नमन्रबीत् -- ̀  श्रता भवद्धिरस्य विहगमस्य स्पष्टता वर्णेच्चारणे, 

यदुयमसंकीण भृ 

इत्मरबिमागाममिव्यक्तमातरानुस्वारसस्कारयोगां  विशेषसंयक्तां परि- 



काुम्बरीसंग्रहः। 

्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति । तत्र पुनरपरममिमतविषये तिराश्चोऽपि 
मनुजम्येव संस्कारवतो बुद्धिपूव प्रवृत्तिः | तथा हि । अनेन 
ममुर्धिप्तदक्षिण चरणेनोच्चाय जयशब्दमियमायी मामुिदियाति- 
म्फुटाक्षरं गीता । प्रथण हि पक्षिणः परचवश्च मयाहारनिद्रासंज्ञामात्र- 

विनि भवन्ति । इदं तु महितरम् ' इत्युक्तवति भूमुजि कुमारपा- 
लिनः ्रिनिदिमतवदनो नृपमवादीत् 'देव' क्रिमत्र चित्रम् । एतेहि 
सुकशारिकिप्रभूतया विहंगमविंेषा यथाश्रेतां वाचमुज्चारयन्तीत्य 

धरिगतमेव दवेन । तत्राप्यन्यजन्मोपात्तसंस्कारानुबन्धेन वा पुरुषप्रयननेन 
वा संस्कारातिरव उपजायत हृति नातिचित्रम् । अन्यदेतेषामपि पुरा 
पुरुषाणामिवातिपरिःफुटमिधाना वागासीत् । अभनिशापात्वपरिमफुया 

सापता जुकानामुपजाता. कारिणां च जिहापरिवृ्तिः' इेति। एवमुच्वार- 

यत्यव 'तम्मिन्रशिशिरकिरणमम्बरतरम्य मध्यमारूढमावदयन्नाडिका- 
च्छद प्रहतपटुपटहनादानुसार मभ्यहशाङ्ध्वनिरुदतिष्ठत् । तमा- 

कण्य च समासन्नम्नानसमयो विसजितराजोकः क्षितिपतिरास्थानम 
ण्इपादुत्तम्थो | 

2 अथ चरति महीपतावन्योन्यमतिरभससंचलनचरितुङ्खदप- 
त्रमङ्गमकरकाटिपाटितांश्ुकपटानाम् , गमनप्रणामलालसानामहमहमि- 
कया, वक्षःस्थरुपरङ्धोटितहाररतानाम् , उतिष्ठतामासीदतिमहान्स॑भमो 

महीपतीनाम् । इतश्चेतश्च निष्तुन्तीनां. स्कन्धदेशावसक्तचामराणां 
बामरग्रहिणीनां पदे पदे रणितमणीनां मणिन् पुराणां निनादेन, 
रिणां च पुरः ससंभ्रमं समुत्सारितजनानां भवनप्रासादकुञञषुश्चरितं 

प्रतिक्षब्दतया दीधतामुपगतेनारोकश्चन्देन, परचलितजनचरणशषतस 

क्षोमभयादयहाय कुसुमप्रकरमुलततां च मधुरां एतेन, सं 
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मादतिलग्तिपदप्रवृततेरवानिपतिभिः कयृग्कोटिताडितानां क्रणितमुख- 
गरतदान्चां च मणिम्तम्भानां राणितन सवतः श्षुभितमिव तदाम्धान- 
मवनमभवत । 

}; अथ विसर्मितराजलाक्रा 'विश्वम्यताम्' दति म्वयमवाभिधाय 
तां नाण्डालकन्यकरं `वेम्पायनः प्रवर्यतामभ्यन्तरम्' हृति ताम्बर 
सकरङ्कवाहिनीमद्विस्य कतिपयाप्तराजपुतपरिवृता नरर्पतिरभ्यन्त 
परावित । अपरनीतारेषम्प्रणश्च द्विवसकर टव विगरिनङ्चिरण जाल- 

म्समुपाहतसमुचित्यायामापकरणां स्यायाममूृमिमयासीन । स तस्यां च 

ममानवयाभिः सह गजपुत्रः कृतमयुर्यतयामः. तन्काठं करिलजनेऽपि 

गजकुके समुत्सारणाधिकारमुचिनमाचरद्िदण्डिमिम्पदिदयमानमाग :. 

गन्धोदकपृणिकनकमयजलद्राणीसनाथमध्याम , उपस्धापितनफारिव- 

म्नानपीटाम्. णकान्तरनिहितिरतिमुरमिगन्धरसरिवयपृण स्नानकस्य- 
रपशाोभेतां स्नानभूमिमगच्छत् । [कि 

॥ ततश्च तत्र निवतितामिपकरा विपधरनिमाकपरिवधुनी भवन 

परिधाय धोतवामसी. अतिधवलजनधरच्छेदगुनिना दुकृरपटपायेन 
कृतशिगवष्टनः. सेषारितपितृजलक्रिय मन्त्रपूतन तागयाञ्रनिनिा द्विव 

सकरमभिप्रणम्य दवगृहमगमत । उपरचितपशरुपतिपूजनश्च निष्कम्य 

देवगृहान्निवतितामिकार्यो विलेपनम्मे मृगमदकपूरकुङूमवासमुरमिष। 
चन्दनेनानुरिप्तसवाङ्गो विरचितानीदिमारतीकुयुमरेखर : कृतेाम्बरप- 

वर्तो. रलकणपूरमात्राभरणः समुचितभोजनेः सह मूपतिभिरादार. 

ममिमतरसास्वादजातप्रीतिरवनिपो निवेतयामास । 
^ मवति 1 ~ + र 

७ परिपीतधूमवरतिरुपस्परय च गृहीतताम्बूलस्तस्मासमृष्टमणि- 
हविमात्मस्ादत्थाय नातिदरवतिन्या ससभ्रमप्रधावितया प्रतीहायो 
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परसारितवाहुमवलम्ब्य, अभ्यन्तरसं चारसमुनितेन पार्जिनेनानुगम्य- 
मानो धवलांशुकञवनिकापरिगतपयन्ततया स्फटिकमणिमयभित्ति- 
बद्धमिवोपलश्यमाणम्. अतिसुरमिणा मृगनामिपिगतनामोदिना 

नन्दनवाग्णि पिक्तयिधिगमीणमूमिम्, उत्कीणसालम्चिकानिवहेन 

न्धसलिलक्षालितिन कखमातमयन स्तम्भं चयन विराजमानम्. कुयुमा- 

पदवासितप्रच्छदपटेन पद्रापधानाध्यासितरिराधान्ना शयनन सनाथी- 

एतवेदिकमाम्थानमण्डपमय्ासीत् । तत्र च टयनतलनिष्ण्णः क्षिति- 

नसोपृविष्टया यनः यनेरत्यद्गनिटितामिठतया सद्गवाहिन्या नव- 
तलिनदयकामलन कर्यपृटरन सवाद्यमानचरणम्त्कारोचितदशने 

वृनिपरतिभिगमान्यारमत्रश्च सह तास्ताः कथाः कृवनमुहतमिवासांचक्र । 

नता नातिदृगवरतिनीम ` भन्तःपुरादद्म्पायनमादाय।गच्छ ` हृति समु- 

प जाततट्रृलान्तप्रशचकुनृहा गजा प्रतीहारीम।द्रदरस | 

^~ 

¢ अथ मुहताद्विव वद्चम्पायनः प्रतीहाया गृहीतपश्चरः कनक्र- 

यत्ररत(वलम्विना क्िचिदवनतपूवक्रायन सितक्रञचुकावच्छनवपुषा 
फञुकरिनानुगम्यमान। राजानितकरमाजगाम | क्रिनिनसनिहितकरतलम्तु 
क्युकी गजानं व्यज्ञापयत -- "दव. द्व्या विज्ञापयन्ति, दवा- 
दराद्रष वरम्पायनः सातः करृताहागश्च दवपादमृरं प्रतीहायानीत 

दत्यभिधाय गत च तम्मिन् राजा वेशचम्पायनपरप्रच्छत कृचि- 

दभिमतमाखादितमभ्यन्तर भवता कंचिदश्नजातम्' इति । स 

रुवाच -- ` देव. कं वा नाम्वादितम् । भमत्तकोकिललोचन- 
च्छविर्नीरपाटसः कषायमधुरः प्रकाममा्पीतो जम्बृफररसः । हरि- 

नखरमिच्नमत्तमातङ्गकुम्भगुक्तरक्ताद्रमुक्ताफलपिवषि खण्डितानि दाडि- 
मबीजानि । नकिनीदलदहरिन्ति द्राक्षाफलम्बादूनि च दरितेनि 
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स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलानि । किं वा प्रलपितेन बहूना । सवे. 
मेव देवीभिः स्वये करतलोपनीयमानममतायते इति । एवंवादिनो 

वचनमाक्षिप्य नरपतिरव्रवीत् ` आस्तां तावत्पवेमेवेदम्। अपनयतु न 
कुतूहरम्। अविदयतु मवानादितः प्रभृति कात्स्यैनात्मनो जन्म कम्मि- 
देशे, मवान्कथं जातः, केन व। नाम कृतम् , का माता, क्ते पिता, 
कथं वेदानामागमः, कथं शा्ाणां परिचयः, कुतः कठाः समा- 
सादिताः, किं जन्मान्तरानुप्मरणमृत वरप्रदानम्. अथवा विहग 

वेषधारी कथिच्छने निवि. क वा पूवमुपितम् . क्रियदा वयः. 
कथ प्रञ्जरवन्धः. कथं चाण्डालहम्तगमनम्. इह वा कथमाग- 
मनम् इति । वेशम्पायनम्तु स्वयमुपजातकुतृहट्न मबदमोन- 

मवनिपतिना प्रष्टा मृहतमिव ध्यात्वा सादरमव्रवीत् ` ̀" दव. 
महतीयं कथा । यद्वि कतुकरमक्रण्येताम् 

।] अम्ति पूवापरजलनिधिवकावलप्मा. मध्यदञशालकारमूता मखः 

ठेव भुवः, वनकरिकुलमदजल्येकसंवर्धितरतिविकचधवलकुपुमनिक- 

रमदयुच्चतया तारागणामिव शिखरद शलगम्रमुदृहद्धिः पादपेरुपशाभिता 
मधुमदापरक्तकर्खीकपालकमर्च्छविना संचरदरनदवताचरणालक्तक- 

रसरज्ञितेनेव प्वपरचयेन संछदिता. प्रताधिपनगररीव सदासंनिहि 
तमू्युमीषणा महिषधिष्टिता च, करात्यायनीव प्रचङितखङ्कमीषणा 

रक्तचन्दनालकरता च, कचितरल्यवेलव महाषराहदष्टापमुस्खातधर- 
णिमण्डला, कचित्समरमभूमिरिव शुरशरत्रिचिता. कचिन्नारायणम्- 

तिरिव तमपलनीका. कविद्राटनगरीव कीचकशतावृता; विन्ध्या- 

टवी नाम् । 

॥ तस्यां च दण्डकारण्ान्तृपाति, सकलभुवनतरेस्याम् 

28) 
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उत्पततिकषत्रमिव भगवतो धम्य. दृ्षिणारु ४ 

रोकादेकहुकारनिपातितनहुषम्रकटपरमावम्य भगवतो महामुनेरगस्त्- 
म्य भार्यया रोपामुदया सखयमुपरनितारबूलकैः करपुरसरि- 
रेकसंवधितेः सृतनिविशेषेरुपशोमितं पादपः, तलुत्रेण च गृही- 
तत्रतनाषाटिना गृहीतहग्तिपणपुटेन प्र्युटजमटता भिक्षां दृददस्यु- 
नाज्ना पवित्रकम्. सरिता च गोदावया परिगतमाश्रमपदमासीत् | 

१ यत्र च ददारथवचनमनुपालयन्नु्सृष्टराज्यो रामो महामुनि- 
मगस्त्यमनुचरन्सह सीतया लक्ष्मणोपरचितरुषिरपणशालः पश्चवरयां 
कंचित्ारं सुखमुवास । यत च पीतेदरीणै जलनिपिजलमिव मुनिना 
निखिरमाश्रमोपान्तवर्तिषु विभक्तं महाहदेषु । भत्यायतश्च यम्मिन्दशर्- 
शसुतशरनिपातितो पाजनवाहोरगमयमनादनाग नुव 
राङ्ामकरोटपिजनस्य । क ^ य 

1.9 तस्य चवेविधम्य संप्रयपि प्रकटोपटक्यमाणपूववत्ान्तस्याग- 
स्त्याश्रमम्य नातिदूरे जलनिधिपानप्रकृपितवरुणोत्साहितेनागस्तयम- 
त्सरा्तदाश्रमसमीपवल्यपर टव वेधसा मदाजलनिधिरुत्यादितः, अम्बु 

रुहमधुपानमत्तकरदेमकामि नीकृतकोगाहलम्. अनिरोह्ासितकषोल- 

शिखरशीकरारब्धदुरदिनम्, एकदेशावतीणमुनिजनापूयमाणकमण्डलु- 
कृरुजलध्वनिमनोहरम् . उदवासितापसानां देवतार्चनोपयुकतङुमामि- 
रेतामण्डपतरम्थितरिखण्डिमण्डलारब्यताण्डवामिरनेककुुमपरिमल- 
वाहिनीमिवेनराजिमिरुपरुदधतीरम् , अपरसागराश्धिमिः सकशिलिमादा- 
तुमवतीणैभैरधरैरिव बहपङ्कमरनिवैनकरिमिरनवरतमापीयमानस- 
ङ्कम् , अगाधमप्रतिममपां निधानं पम्पाभिधानं प्रसरः 
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¢` तम्येवंविधम्य पद्मसरसः पश्चिमे तीर दिमाजकरदण्डानुका- 
रिणा जरद् जगरेण मततमावेषटितमृकतया बद्भमहावाल इव. दिककर 
वालपरिमाणमिव गृहता मुवनान्तरालविप्रकीर्णेन याखाभेचयन प्र. 

यकालनाण्डवप्रमागितिमुजमहसमुडुपतिशचकरयोख्गमिव विटग्बयितु- 

मुतः, प्रिपीतमागग्मन्रिगगनागतः चागवान्तग्पु निलीयमनिः 
शरणमम्बुमाराचयगर्रक्रिनपटवजनधरपरररप्यदृष्टयिखगद्ः. तुङ्घ- 
नया नन्दनवनाधरयमिवावलोकवितुमभ्यु्तः. नलिननाम इव वनमा- 
लोपगूढः. नवजलधग्य्यृह दव नभसि द्िताचतिः. अग्विलमुवन 
तसावद्धकनप्रासाद् दव वनदवतानाम् . अधिपतिरिव दण्डकारण्यम्य, 

महाञ्चीणः चात्मरीवृक्षः । 

~+तत च शागप्रषु कोटरादरषु पटवान्तरेषु स्कन्धसंधिपु 

जीणवल्करविवरेषु महावकारातया विस्चव्धविरचितकुगायसहक्राणि दुगा 
रोहतया विगछितिविनास्षमयानि नानादश्षसमागतानि शुकस कुनिकृ 
लानि प्रतिवसन्ति म । यः परिणामविरलदलसंहतिरपि स वनम्प- 
तिरविर्लदलनिचयदयामल दवापरध्यत दिवानिशं निकीनेः । त 
च तम्मिन्वनस्पतावतिवाह्यातिवाह्य रजनीमासनीदपु. प्रतिदिनमत्था- 
योत्थायाहारान्वेषणाय नमामि विरचितपङ्कयः. दिवसकररथतुरगप्रभा- 

नुरिप्तमिव गगनतलमुपपादयन्तः. सं चारिणीमिव मरकतम्थरीं विड- 
म्बयन्तः. सेन्द्रायुधमिवान्तरिक्षमादधाना विचरन्ति म्म ुकराकुनयः | 

कृताहाराश्च पनः प्रतिनिव्रृत्यासकुलायावम्थितभ्यः शाबकेभ्य विवि- 
धान्फलरसान्फलममञ्जरीविकारांश्च चञ्चुपेन दत्वा दत्वा, अधरी- 
कृतसवस्नेहेनासाधारणेम गुरणापत्यप्रम्णा तम्मिनरव करोडान्तनिहित- 
तनयाः क्षपाः क्षपयन्ति स्म । । 
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एकम्मिश्च जीणकोटर जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि 
वतम।नम्य कथमपि पितुरहमेवेका विधिवशासमूनुग्मवम् । अति 
प्रलया चामिमूता ममव जायमानम्य प्रसववेदनया जननी मे 

लाकान्तरमगमत् । अभिमतजायाविनायशोकद् ज्वितोऽपि खन तात् 

नृतम्नहादन्तनिगृह् पटप्रमूरमपिि साकमकाकी मस्संवुभृनपर एवा- 

मवत् | अतिपरिणनवयाश्च. भवत्रन्तांयद्यिधिलामपगतावतन- 

स॑म्काग| पक्षस॑तातिमुदरहन्. उपारुखकम्पतया च मततापरकागिणीमङ्खरपां 

जगमिव विधरन्यन्. स्फुटिताम्रकारिना चच्रषृटन परनीहनिपतिताभ्यः 

वालव म्यम्तण्टरटकणानादायादाय तस्मृटनिप्रतितानि गुकवु 

वद्लितानि फख्यकरयानि ममाहय परिभ्रमितुमराक्ता मह्यम 
दात । प्रतिदिवनमास्मना च मटुपभूक्लयपमकमगेदश्चनम | 

५ एकटा तु प्रभातमनमयारमह्नि अपगजसनिितटमवत- 

र्ति चन्द्र॑ममि. व्रजति वि्ालतामायाचक्रवाल. भातप्तयाक्षिक- 

तन्तुपाटसामिरगरामि नीमिरकिभिरकिरणरदीधितिमि प्मरागग्नशला- 
काममाजर्नूिरिव समुत्सायमाण गगनकुदटटिमकुसुमप्रकर तारागणे 

कषपाजलन्डकयःं कुसुमनिकरमुदढयगिरियिखरम्थितं सवितारमिवा 

दविसय पहवान्नलिभिः समुत्परूजति कानन. ध्रमपताकाम्विव सम् 

न्मिषन्तीषु तपावनामिहावरधूमलखासु, विघट्मानकमखण्डमधुदी 

करासारव्पिणि निश्चावसानजातजदिश्चि मन्दमन्दसश्चारिणि प्रवाति 

प्ामातिके मातरिधनि, मधुलिहां कुमृदोदरषु धनधृटमोनदलपुरः 
निवद्धपक्षसंटतीनामृचरत्ु दंकारषु, प्रभातरिशिरमास्ताहतमृत्तप् 

जतुरसाकिष्टपक््ममारमिव सरेभनिद्राजिहयत्ं चकषरुन्मीटयतू 
दाने; इनिरूषग्शय्याधूसुरक्रोडरोमराजिषु वनमूगेषु, विनम्भमाणे 
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्रोत्रहारिणि पम्पासरःकलहंसकोलाहले, स्पष्टे जति प्रत्यूषि, 

चिरादिव दिवसाष्टमभागभाजि स्पष्टमासि भाखति मूते, प्रया- 

षु यथाभिमतानि दिगन्तराणि शुककुरेषु, कुलायनिटीननिभृतशा- 
कसनाथेऽपि निःश्चब्दतया शल्य इव तस्मिन्वनम्पतो, स्वनीडाव- 
स्थत एव तति, मयि च रोदावादसंजातवलसमूद्धिचमानपक्षपुरे तात- 
य समीपवर्तिनि कोटरगत, सहसेव तम्मिन्महावने स॑ताितसकल- 
वनचरः सरमसुमूरयतलतत्रिपश्पुरशब्॑तत मौतकरिपोतचीतकार 
वरः परिप्रमद्द्वोणवनवराहरवघधरः गिरिगुहायुपतप्रयद्धसिहनादो 

वृतो मृगयाकेलाहरध्वनिरुदचरत् | [आक्यं च तमहमश्रृतपूरवमु 
पजातवेपधुरभ॑कतया जअरितकधविवरो भयविहृलः समीपवततिनः 
पेतुः प्रतीकरवुद्या जराशिथिलपक्षपुटान्तरमविशम् । ` 
+ , अनन्तरं च सरभतभित। गजयूुथपतिटुशितकमचिनीपरिमख 

इतः कडकुखद्दयमानभद्रमुतारसाम्दः, इता वनमहिषविषाधको 
रिकुरि्ञमिचमानवल्म)कधू(लिः, इतो वनगजकुलम् , इते वनमहिष 
बृन्दम्; इतो मृगपतिनसखनिचमानकुम्भकुञ्चरराितम् , दृयमाद्रप 

ङमलिना वराहपद्तिः, दयमभिनवक्षप्पकबलरसद्यामगा हरिणुर् 
मून्थूपनसदहतिः, एषा निपतितरुधिरबिन्दुसिक्तगुष्कपत्पाटला रुर 

पद्व, एष नखकोरिविल्खितविकटपत्रर्खा रुधिरपाटलः करि 

मोक्तिकदल्दन्तुरो मृगपतिमागेः, इयमट्वीभणिकानुकारिणी पक्षच. 
रख युथपतेमदजलमकिना संचार्वाथी, चमरीपङ्किरियमनुगम्यताम्, 
स्वरिततरमृध्याखयतामियं वनस्थली, तरुरिखरमारुद्यताम् , आलोक्यतां 
दिगियम् , ` आकर्ण्यतामयं शब्दः, गृह्यतां धनुः, अवहितेः धीयतां 
बिमुच्यन्तां श्वान इत्यन्योन्यमभिवदतो मृगयासक्तस्य महतो जनसम्. 

स्य तरूगहनान्तरितव्रग्रहस्य क्षोभितकाननं कोसाहरमशरणवम् । 
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अथ नातिनरिरादिव गिरिविवरविनम्मिप्रतिनादगम्भीरेण श- 
बरशगताडितानां केमरिणां निनादन, सरभससारमेयविटुप्यमाना- 

वयवानामारोलकातरतरलतारकाणामेणकानां च करुणक्रूजितेन. तर्- 
यिखरसमुत्पतितानामाकुलकरुलचारिणां च पत््रथानां कोलाहलेन, 

मवतः प्रचलितमिव तदरण्यमभवत् । अचिराच प्रशान्ते तम्मिन्मृग- 

याकल्कल. मन्दीमृतभयाऽमुपजातकुतृहः पितुस्त्सङ्गादीषदिव 

निष्कम्य कोटरस्थर एव शिराघगं प्रसाये संत्रासतरलतारकः रोशवा- 
क्किमिदमिति समुपजातद्वदक्षम्तामव दिग्रं चक्षः प्रादिणवम् | 

1. } अभिमुखमपतच्च तम्माद्रनान्तरात . अन्तकपरिवारमिव पार 

भ्रमन्तम् . अ्रुमकमसमूहमिवकत्र समागतम् . अनवरतश्चरनिकरवि- 

गमनिहतस्वरदृपणवठनिवहमिव तदपध्यानादविश्चाचतामुपगततम् , अने. 

कसहससग््यमतिमयजननमुत्यातवतासत्रातमिव दावरमन्यमद्राक्षम् । । 

मध्य च तम्यातिमहतः ववरसेन्यम्य. प्रथमे वयसि वर्तमानम् , 
णकरग्यमिव जन्मान्तरागतम् . आजानुखम्बेन कद्नरकरपरमाणमिव 

गृहीत्वा निभितन् मुजयुगठन्पञ्चामितन्, अविरतश्रमाभ्यासादुहिधि-. 
तोदगम्, टृभमदमणिनमागानम्तम्भयुगलमुप्हसन्तमिवोरुदण्डद्भयेन, 

उपजातपगिचियरनुग्द्, शरमवदादूरविनि्तामिः स्वमावपारतवा 

शरप्काभिरपि दरिणशोणितमिव क्षरन्तीमिर्जहामिरावेदयमानखद/ ्थू 
लव्राटकमाल्किपरिगतकण्ठमहावराहंषरपहारजभररल्पकायैरपि ` म- 

हाशक्तित्वादनुपजातकेसरेरिव॒ केसरिक्रिशोरकेरनेकवर्णैः, शवभिरनु- 
गम्यमानम्, अंश्चावतारमिव कृतान्तस्य, सहादरमिव पापस्य, सा- 

रमिव करिकारस्य, मातङ्गकनामाने शवरसेनापतिमपदयम् । भर 

भिधानं तु पश्चा्तस्याहमश्रोषम् । 
2 
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144 आसीच मे मनपि--.* अहो, मोहप्ायमेतेषां वितं सा- 
धुजनविगर्हितं च चरितम् । तथा हि । परुपपिरितोपहारे धभेवु-. 

द्विः । आहारः साधुजननिन्दितो मधुमांसादिः । शास्त्रं शिवार- 
तम् । समुपदेष्टारः सदसतां करिका: । परिचिताः श्वानः । मि- 
करणि कृरकमेसाधनानि धनृषि । क्रात्मभिः शाट: सह संवासः 
परुरुधिरेण देवताचनम् । चोरय ` जीवनम् । मूपरणानि मुजगम 

णयः । वनगजमदरङ्गरागः। यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति तदेवो- 
तखरातमूलमरोपरतः कुषते' उति चिन्तयत्येव मयि स रावरसेनापति 
रटवीभरमणसमुद्धव श्रममपनिनीदरोगत्य तस्यैव शाल्मलीतरोरश्छा 
यायामुपाविदात् । अन्यतमस्तु श॒वरयुवा ससंप्रममवतीयं तस्माकर- 
युगरपरिक्षोमिताम्भसः सरसो वेदुयद्रवानुकरारे अलयच्छतया भ्यश्च 
नुमेयमम्भः कमलिनीपत्रपृरटन, परयगराद॒ताश्च धोतपङ्कनिमलमृणा- 
लिकाः समुपाहरत् । आर्पतसलिरश्च सनापतिस्ता मृणालिकाः क्रम 

णादशत् । अपगतश्रमश्वोत्थाय परिपीताम्भसा सकन तम श॒वरसे 
सयेनानुगम्यमानः शनेः शनैरमिमतं दिगन्तरमयासीत् । 

>" एकतमस्तु जरच्छवरलस्मारपषन्दृनदादनासादितहरिणपि- 
शेतः पिशितार्थीं तस्मिनेव तरुतले मुहतमिव व्यलम्बत । अन्त 
रिते च शाबरसेनापतो स जीणशावरः पिबलिवास्माकमागूषि सु. 
चिरमारुरधुसं वनस्पतिमामूलादपदयत् । उक्तान्तमिव तस्मिनक्षणे 

तदालोकनमीतानां शुककुलनामलुभिः । किमिव टि दुष्करमकर्- 
णानाम् । यतः स तमनेकतालतुङगमभ्रकषराखाशिखरमपि सोपनै- 
रिवायलञेनैव पादपमारुद्च ताननुपजातोत्पतनशक्तीन् कांध्िदल्यदिवस- 
जातानगभेच्छविपाटलान्छाल्म्लकुुमशङ्कपुपजनयतः, कांधिदुद्ध- 
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दमानपश्षतया नटिनसेवतिकानुकारिणः, प्रतीकारासमथीनेकैकत- 
या फलानीव तस्य वनम्यतेः शाखान्तरेभ्यः कोटरेभ्यश्च शुक- 

शावकानग्रहीत् । अपगतासुश्च कला क्षितावपातयत् । 

तातिन्तु त महान्तमकराण्ड एव प्राणहरमप्रतीकारमुपष्ुव॒- 

मुपनतमालोक्य द्विगुणतरोपजातवेपधरुमरणमयादु द्ान्ततरलतारकां 

दृमितम्ततो दभु विक्षिपन्, पनसंपुटेनाच्छा्य मां तकाले 
चिते प्रतीकारं तदेव मन्यमानः सेहपरवशो मद्रक्षणाकुकः किं 

कत्यताविमृढः क्रोडविभागेन मामवष्टम्य तथौ । असावपि 
पापः क्रमेण शाखान्तरेः संचरमाणः कोटरद्वारमागत्य जीणासि- 
तमुजेगभोगमीपणं प्रसायं वामवाहुमतिनृचसो मुहूुहदेत्तचशरुप्रहा- 
गमु्कूजन्तमाकरृप्य तातमपगतामुमकरोत् । मां तु खरपताद्भय- 
संपिण्िताकवातसावदेषलादायुपः कथमपि पक्षसंपुरान्तरगतं. नाल 
यतू । उपरतं च तमवनितले शिथिकरिरोधरमधामुखममुश्चत् । 

अहमपि तच्रणान्तरलि प्रवेशितदिरोधरो निभृतमङ्कनिलीनस्तेनैव 
सहापतम् । अवष्टपुण्यतया तु पवनवशसपु्चितस्य महतः 

टुप्कपत्रराश्चरुपरि पतितमात्मानमपदयम् । अङ्गानि येन मे नाशी- 

सवणंतादृस्पुयेप्ररक्ष्यमाणमूर्तिः पितरमुपरतमुतसृज्य नरस. इव 
णपरित्यागयोग्येऽपि काठे बालतया कालान्तरमुवः सेहरसस्यानमि 

जो जन्मसहमुवा भयनेव केवलममिभूयमानः ंचिदुपजाताभ्यां 
पक्षाभ्यामीषृतावष्टम्भो ठुठत्ितस्ततः तान्तमुखंकुहरादिव विनि 

गेतमात्मानं मन्यमानो नातिदूरवर्तिनस्तमालविटपिनो मूदेशमकषिः 
सम् । 
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अवतीय स तने समयेन क्षितितलविप्रकीणन्सहत्य ताम्तुक 

शिशूनेकलतापादासयतानावध्य सेनापतिगतनेैव वत्मना तामेव दिर- 
मगच्छत् । मां तु रठ्यजीविताशं प्र्य्रपितृमरणरोकगुप्कदटद- 
यमतिदूरपातादायापितयरीरं संवरासजाता सवङ्चिपतापिनी वलवती 

पिपासा परवमकरोत् । अनया च कालकलया मुदृरमतिक्रान्तः 

स पापृदिति प्रगिकिर्य्य किचिदुन्मितकन्रो मयचक्रितम्रा दया 

दिशोऽवलोक्य तृणपि चलति पुनः प्रतिनिचत्त दृति तमेव पे ए 

पापकागिणिमुक्षमाणा निष्क्रम्य तम्मात्तमारतस्मूलान्सलिकसमीप 

मुपसतं प्रयनमकगवम् । 

५ जजातपक्षतया च नाताम्थरसचारस्य मुहूमुहमुखन पतता 

मुहुम्तियह्िपतन्तमात्मानमेकया पश्षपाल्या संधारयतः क्षितितलमं: 
सपणम्रमातुरस्यानम्यासवशादकमपि दवा पदमनवरतमुन्मुखम्य 
म्थूलम्धूलं श्वसतो धूलिधूसरस्य संसपता मम समभून्मनसि- ` अति 
कृष्टास्वप्यवस्थामु जीवितनिरपक्षा न भवन्ति खट जगति सवप्रा- 

णिनां प्रवृत्तयः । नास्ति जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सव- 
जन्तूनाम् । एवमुपरतऽपि सुगरूहीतनाश्नि तात यदहमविकसन्दियः 

पुनरेव प्राणिमि । पिड्मामकरणमतिनिप्टुरमङ्कृतज्म् । अहो मोदपि- 
तृमरणशाकदारण यन मया जीन्यरत । उपकृतमपि नापिक्ष्यत । खलं 

हि खठुमे हृदयम् । मया हि रोकान्तरगतायामम्बायां नियम्य 
दोकवेगमाप्रसवदिवसात्परिणतवयसापि सता तेम्तरुपायेमत्सेवधन- 
क्ैरामतिमहान्तमपि स्नेहवद्चादगणयता यत्तातेन परिपालितस्तत्सवमे- 
कपदे विस्मृतम् । अतिङृषणाः खल्वमी प्राणाः । यदुपकारि. 
णमपि तातमापि कापि गच्छन्तं नानुगच्छन्ति । सवथा न 
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कचिन्न खरीकराति जीवितत्प्णा यदीदगवम्थमपि मामयमा- 
यासयति जलामिलाष. । (मृनय्] चागाणतपिनृमरणशोकस्य निवृण- 
तव कवरमियं मम॒सलिल्पानवुद्धिः । अद्यापि वृर ण्व सरम्तीरं । 
म्पुटानि हि श्रूयन्त सारसरसितानि । दिवसम्य चेयमतिकष्ट 
दर्ा वतत । रविरम्बरतलमःग्रवतीं म्पुरन्तमातपमनवरतमनल- 
भूिनिकरमिव विक्रिरति क । अधिकामुपजनयति तृषामातपम्प- 
यसतप्तपामुपटलदुगमा भमि: | अतिप्रबलपिपासावसन्नानि गन्तु- 

मल्पमपि म नालमद्कानि । अप्रमुरम्म्यात्मन. । सीदति मे हृदयम् | 
अन्धकारतामुपयाति चश । अपि नाम खला विध्िरनिच्छतोऽपि 
म मरणमद्याप्पादयत् । 

टत्वं चिन्तयतयव मथि. तम्मात्यरसा नातिदृरव्तिनि तपोवने 

जावाटिनाम महातपा मुनि प्रतिवमति म्म । तत्तनयश्च हारीत 

नामा तापसकुमारक् सनत्कुमार उव सर्वाविद्ावदातचताः, सवयोभि- 

गफम्तपोधनकृमारकरनुगम्यमानम्तनव प्रथा. सकरविषयोपभोग- 
निव्रस्यथमुपपादितन टाटपद्क त्रिमत्यनव मम्मतिपुण्डकणाल 

गरल . विषाणनिखरात्वातामुह्ृटता खानमृदमुपजातपरिचयन नीवार्- 

मुष्टिसवर्भितन तपोवनमृगणानुयातम्तदव कमलमर मिम्नासुरूपा- 

गमन् । 

प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरणाद्रीणि च सदा खलु भवन्ति 

सतां चांसि । यतः स मां तदवम्थमालोक्य समुपजातदयः समीप- 

वर्तिनमृषिकुमारकमन्यतममग्रवीत्-- * अयं कथमपि शुकशिशयरसं- 

जातपक्षपुर एव तरुशिखरादस्मात्यरिच्युतः। म खपरिभ्रष्टेन वानेन 

भवितव्यम् । तथ] हि । अतिदवीयस्तया ातम्यात्यावरोषजी 
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वितोऽयमामीलितरोचनो मुहमुदरमुखेन पतति । मुदमृहुरस्युल्वणं 
शरसिति । मुदमृदशचश्पुटं कितरृणोति । न शक्रोति सिरोधरां धार 
यितुम् । तदेहि । यवदेवायमलुभिनं वियुज्यते. तावदेव गृहाणेमम् । 
अवतारय सलिलसमीपम् ` इत्यभिधाय तेन मां सरम्तीरमनाययत् । 

उपसृत्य च जलसमीपमादाय खयं मां मुक्तप्रमलमुत्तानितमुखमंगुल्या 
कतिचित्सरिरनिन्दूनपाययत् । भम्भःक्षादषरतसकं च समुपजातन- 

तीनप्राणमुपतरप्रखूटम्य नलिनीपलाराम्य जलदिरिरायां छायायां 

निधाय समुनितमकरोतनानविधिम् । अभिपेकावसाने च प्रग्र 
रख स्तारविनदरेभगवते सवित दसवाधेमुदतिष्त् । अगृहीत 
भोतधवल्वल्कख्श मां गृहीता तपोवनाभिमुखं सनरगच्छत् । 

अनतिदृरमिव गत्वा द्विरि दिि सदासंनिहितक्रुमुमपफ 
पतारकावपमिवाधमविनादपिदुनं कुयुमनिकरमनिलचलितमनवरतम. 

तिधवल्म्सृजद्धिः काननस्पगृढम्, अनव्रताज्याहुतिप्रतिधित्रमा- 

तुभिः सद्रीरमेव मुनिजनममरलोकं निनीपुमिसदधूयमानधूमरेखा- 

कलेनावध्यमानखगेमागगमनसापानसतुमिवोपलक्षयमाणम्, अनवरत- 
्रवणगृहीतवषटरवाचालटुककुलम्. परिचितस्चाखामृगकरक्रष्टिनि- 

-कास्यमानप्रवेदेयमानजरदन्धतापसम् , उपचयमाणातिथिवगम्. उदि- 

श्यमानश्राद्धकस्पम् , व्याख्यायमानयज्ञवि्यम् , आलोच्यमानधमशसर- 
१, वाच्यमानविविधपुस्तकम्. विचायमाणसकलज्ञाललाथम् , अदृ्प 

$रिकारस्य, अपरिचितं अनृतस्य, अश्रुतपूव अर्नेगस्य, अति 
(मणीयमपरमिव ब्रह्मलोकमाश्रममपदयम् । 

यत्त च मलिनता हविधूमेषु न चरितेषु, मृखरागः शुकेषु न केपेषु, 
तीष्णता कुशाग्रेषु न खभवेषु, चश्चरता कदर्छदलेषु न मनु । 
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तस्य चेवेविधम्य मभ्यभागमण्डलमङ्कर्वाणस्य रक्ताशोक- 
तरोरधरछायायामुपविष्टम् , आयामिनीभिः प्लितपाण्डुराभिरमररेक- 

मारोद पुण्यश्ञजुमिरिवेपसंगृहीतामिजटामिरुपोममानम्, तिचप- 
सानामि्दियाशानामन्तःसेयमनरञ्जुभिरिवाततामिः कण्डनाडीमिर्नि- 
रन्तरसयद्धकंधरम्, म्थर्येणाचलानां गाम्भीर्यण सागराणां तेजसा 
सवितुः सविभागमिव कुवम्. वेनतेयमिव खप्रमावोपाततद्विजा- 
धिपत्यम्, शतनुमिव प्रियसल्यव्रतम् , ` भगवन्तं जावालिमपदयम् । 

अवदाक्य चाहमचिन्तयम् -- ` अहा प्रभावम्तपसाम् । इय- 

म्य शान्तापि मृतिरततप्तकनकावद्राता परिम्फुरन्ती सौदामिनीव 
चक्षषः प्रतिहन्ति तजांमि । सततमुदासीनापि महाप्रभावतया 
भयमिवोपरजनयति प्रथमापगतम्य । नित्यमसदिप्णु तपलिनां तनु- 

तपसामपि तजः प्रकृत्या मवति । क्रमत सकलभुवनतलवन्दित- 

चरणानामनवरततपःक्षपितमलानां करतकामलकफल्वद्रा्चल जगदा- 

लकयतां दिव्यन चक्षुपा मगवतामवविधानामघक्षयकारिणाम् । 

पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि महामुनीनाम् | रि पृनदशनानि । 

भन्यमिदमाश्रमपदमयमयिपतियतर । अथवा मुवनतलमव धन्यम- 

खिलमननाधिष्ठितमवनितरकमलयानिना । पुण्यभाजः खल्वमी मुनयः। 
यरदहर्निङमनमपरमिव नलिनासनमपगतान्यव्यापारा मखावलोकन- 

निश्वदृष्टयः पुण्याः कथाः श्ृ्वन्तः समुपासत । चतुेखमुख- 
कमलवासिमिश्वतु्वदः मुचिरादिव द्वितीयमिदमपरमुचितमासादितं 
म्थानम् । नियतमिह सवातमना कतावस्थितिना भगेवता परि 
मूतकरिकारुविलासितेन धर्मण न स्मयते कृतयुगस्य । षराणितद््र- 
नेनाधिष्ठितमाटोक्य न वहति नूनमिदानीं सप्तापिमण्डलनिवााभि- 
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मानमम्बरतलम् । प्रायो महामूतानामपि दुरमिभवानि भवन्ति 
तेजांसि । सवतजघिनामयं चाग्रणीः । द्विसूयमिवाभाति जगद- 
नेनाधिष्ठितं महयासना । एष॒ प्रवाहः करुणारसम्य. सन्तरणसतुः 

संसरसिन्धाः. याधार: क्षमाम्भसाम्. परदुम्तृप्णालतागहनम्य. 
दिवसकरो माहान्धकागस्य. कृरभवनमाचाराणाम् . आयतने मङ्ग- 
नाम्, प्रतिपक्षः करिकारम्य. काश्चम्तपसः, सखा सल्यम्य. क्षत्रमाज- 

वम्य, प्रभवः पृण्यत्तेचयम्य. अवशा विपयाणामनमिमृखः मुखानाम् । 

अस्य भगवतः प्रमादादवाप्ान्तवंरमपगतमत्परं तपोवनम् | अहा 
प्रभावो महात्मनाम् । अत्र हि बाश्तिकमपहाय विगधमुपरा- 

न्तासनाम्तियश्चःऽपि तपावनवयतिमुखमनुमवन्ति । तथाहि । 

एष॒ विद्यति चिखिनः कलापमानपाहता निःयङ्कमहिः । अगयमुनमृञ्य 
मातरमजातकसरः करसरि्िदामिः महापजातपग्चियः प्रक्षरनक्नीर 
धारमापिवाति कुरगय्ावकः सिहीम्तनम ' इति । 

एवं चिन्तयन्तमव मां तम्यामवारोकतरोरभदछायायामेकटेय 
स्थापयिता हर्गतः पादावुपगृह्य कृताभिवाद्रनः पितुरनतियमीप ` 

वर्तिति कुशासन समृपाधदत । आलोक्य तु मां त सव एव मुनयः 
-कुतोयमासारितः गुकरिगुः' इति तमासीनमप्रच्छन् । अमा तु 
तानव्रवीत् - अयं मथा स्नातुमितो गतेन कमलिनीसरम्तीरतहनीड- 

पतितः शुकशिश्ुदुरनिपतनविहलतनुरल्पावशषायुरासादितः। तपम्बि- 

दुरारोहतया च तस्य वनम्पतेन शक्यते म्बनीडमारोपयि- 
तुमिति जंतदयेनानीतः । त्ावदयमप्ररूढपक्षतिरक्षमोऽन्तरिक्ष- 
मुत्यतितुं तावदतैव कम्मिधिदाश्रमतरुकाटेे मुनिकुमारकेरस्मामि- 
शवोपनीतेन नीवारकणनिकरेण फलरसेन च संवध्यमानो धारयतु 
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जीवितम् । अनाधपगिपालनं हि धर्माऽम्मद्िधानाम् । उद्विन्नपक्षतिस्तु 

गगनतलमंचरणसमर्थो गराम्यति । यत्राम्मे गेचिप्यते | इहेव 

बोपजातपग्चियः म्थाम्यति' इव्यवमारिकनम्मत्संवद्धमालापमाकण्य 

करिचिदुपजातकुतृहला मगवाञ्चावालिरीषदावलितकन्धरो मामतिप्रशा- 
न्तया दृषटचा दृष्ट्रा सुचिरमुपजातप्रयमिज्ञान दव पुनः पुनविकाक्य “स्व- 
म्यवाविनयम्य फठमननानुभूयत ` इत्यवाचत् । स हि भगवान्काल- 

त्रयदर्ी तपःप्रभावाहिः्यन चश्रुपा सवमव करतलगतमिव जग- 
दवलाक्यति । वत्ति जन्मान्तराण्यतीर्तानि । कथयत्यागामिनमप्यथम्। 
यतः सर्वव तापसपरिषच्रला विदिततःप्रभावा ` कदो ऽनेनािनयः 

करतः. किमथ वाक्रृतः. करवा कृतः. जन्मान्तर वा काऽ्यमासीत् ' 

दति कातुष्टदिन्यमवत् । उपनाधितवत्ती च ते मगवन्तम् ' भवि- 
द्य प्रसीद भगवन्कीदसम्याविनयम्य फलमननानुभृयत । कश्चाय- 

मासी लन्मान्तरे । विहगजाता कथमम्य संभवः । करिममिधानो 
वायम् । अपनयतु नः कृतृहसम् । आश्चयाणां हि सर्वषां 

भगवान्प्रभवः ' दति 

गवमुपयाच्यमानम्तु तपाधनपारपदा स महामुनः प्रत्यवदत् 
"अतिमहदिदमाश्चयमाग्न्यातव्यम् । अन्परेषमहः प्रत्यासीदति चनः 

म्नानसमयः । भवतामप्यतिक्रामति दवाचनविधिवेला । तदु्तिषटन्तु 
भवन्तः। सवं एव तावदा चरन्तु यथोचितं दविवसम्यापारम् । अपरा- 

हसमये भवतां विश्रन्धोपविष्टानामादितः प्रभृति सवमविदयिष्यामि। 
योऽयम् , यच्चानेन कृतमपरम्मिञ्जन्मनि, इह रोके यथास्य स॑मूतिः। 
अयं च तावदपगतङ्कमः क्रियतामाहारेण | नियतमयमप्यामनोः 
जन्मान्तरोदन्तं खम्रोपलब्धमिव मयि केषेयति सवंमरषतः सरि 
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भ 

प्यति" दृत्यमिदधदवोत्थाय सह मुनिभिः स्नानारिकिमुचितं दिवस- 

व्यापारमकरात । 

अनेन च समयेन परिणतो दिवसः । अपरसागराम्भसि पति- 

त दिनकर परतनवगोष्थितमम्मःशीकरनिकरमिव तारागणमम्बरमधार- 

यत् । क्षयमुपगतायां संध्यायां तद्विनाशदु खिता कृष्णाजिनमिव 

विभावरी तिमिरोटमममिनवमवहत । अपहाय मृनिजनहृदयानि 
स्वमन्यदन्धकरारतां तिमिरमनयत् । विगलितसक्रलोदयरागं रज- 
निकरविम्बमम्बरापगावगाहधोतपिन्दृरमरावतकुम्भम्थलमिव ततन 
णमलक््यत । रानेः ठनैश्च दृरोदित भगवति दिमततिशति, 

सुधाधूरिपटलेनेव धवते चन्द्रातपेन जगति, अधयाममा- 
त्राखण्डितायां विभावर्याम्. हारीतः कृताहारं मामादाय स. 
सतः सह रुनिभिरुपमृत्य चन्द्रातपोद्धासिनि तपोवनेकदेशे वत्रा 
सनोपविष्टं पितरमवोचत् ‹ हे तात सकरेयमाश्वयश्रवणकुतुहखक- 
खित्दया समुपस्थिता तापसपरिषदावद्धमण्डला प्रतीक्षते । व्यपनीत- 

श्रमश्च कृतोऽयं पतत्िपोतः। तदवद्यतां यदनेन कृतमपरम्मि्न्मनि 
कोयमम्द्धविप्यति च ' इति । एवमृक्तम्तु स महामुनिरग्रतः म्थितं 

मामवरोक्य तांश्च सवानेकागरा्छृवणपरान्मुनीन्ुद्धा शनेः रनेर्- 

वीत् । श्रुयतां यदि कुतृहरम् । 

अम्ति सकटत्रिमुवनललामभूता, आत्मनिवासोचिता भग- 
वता महाकालामिधानेन प्रमथनाथेनापरेव परथिवी समुप्यादिता, द्वितीय 
प्रथिवीशङ्या च जलनिधिनेव रसातलगम्भीरेण जलपरिखावलयेनं 
परिता, परुपतिनिवासप्रीत्या गगनपरिसरो्खिशिखरमालिन कर्लौ- 

सगिरिणिव सुधासितेन प्रकारमण्डलेन परिगता, प्कटशङ्कशुक्तिमुः 
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क्तप्रवालमरकतमणिरािभिश्चामीकरचृणेवाटुकानिकरचितेरायामिभि- 
रग्त्यपरिपीतसणिलिः सागरैरिव महाविपणिपथेरपशोभिता, सतत 

रवृतताध्ययनध्वनिधोतकल्मषा, सिप्रया परिक्षिप्ता, सकलभुवनख्यात- 
यदसा हरजटाचन्द्रेणेव कोटिसरेण भेनाकेनेवािदितपक्षपातेन निन. 
धर्मणेव जीवानुकम्पिना वदान्येन दक्षेण स्मितपूर्वाभिमाषरिणा चि- 

क्षिताशेषदेशमापिण श्रतरागिणा दुमापितन्यसानिना विलासिजनेना- 
प्रिष्टिता. सदोरेव प्रासः सञाखानगरव महाभवनैः. गरुडः 
मू्तिरिवाच्युतस्थितिरमणीया, विजितामरलोकुतिरवम्तीषू उनाधिनीः 

नाम॒ नगरी | 

यम्यां च निरि निशि पवनविेनैदृकरलपहयैरुछसद्धिमा- 

सवीमुखकमलकाम्तिलम्जितम्यन्दाः कृकद्कमिवापनयन्तो दरपरसारिते- 
ध्वध्वजमुजाः प्रासादा स्यन्त । यम्यां मुगसुरनडामणिमरीचियुम्बि- 

तचरणनखमयुखो ऽन्धकारातिभगवानुतमष्टकलसवासप्रीतिमहाकाला- 
मिधानः स्वयं निवसति | 

तम्यां चेवेविधायां नगयाम् . नलनद्रपययातिधुन्धुमारभरतभगी- 
रथदशरथप्रतिमः, फलितशक्तित्रयः, मतिशाश्राविन्नवुद्धिः, अधी- 
तधर्म॑शाखः, तृतीयः इव तेजसा कान्त्या च सूयोचन्द्रमसोः, दश- 

रथ इव वुमित्रोपेतः, पश्ुपतिरिवि महासेनानुगतः, अवतार इव धमेस्य, 
~ ~ 0 

परतिनिधिरिव पुरुषोत्तमस्य परिहृतप्रजापीडा राजा तारापीडो नामाभूत्। 

ये च रतिप्रापजनितदयाद्रहदयहरनिर्मितमपरं मकरकेतु- 
ममेस्त रोकः । यस्य च दिष्टबृद्धिमिव शुश्राव, उपदेश्षमिव जग्राह, 
मंगलमिव बहू मेने, मन्त्रमिव जजाप, आगमवचनमिव न विसस्मार 

चरितं जनः। 
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तस्य च गज्ञो निखिलशास्चकलावगाहगम्भीरवुद्धिरारशवा- 
दुपारूढनिभरप्रमरसः. नीतिचासप्रयोगकुशषलः. महः्वपि कायैः 
संकटेप्वविषण्णधरीः. धाम परेयम्य. म्थानं स्थितेः. सतुः स्यम्य. 
धाता धरमेम्य. ब्रहम्पतिगिव सुनासीरम्य. वषिष्ठ हव दुश्चग्थम्य. 
सवकार्यप्वाहितमतिगमात्या ब्राह्मणः गुकनासा नामासीत । 

यम्यानिकचारपरुषसदस्रयंचागनिचित चतुरुढधिवल्यपगक्ि 

प्रमाणे ध्रणितलं भवन दृवाविद्रितमहग्हः समुच्छुमितमपि गज्ञा 

नासीत् । 

स राजा बाल णव सुरकुञ्वरकरपीवरण राजलक्षमीरील- 

पधानन वादना विजित्य सपत्ढ्रपवटयां व्युधरां तम्मिन्ञुकनासः 

नाधि मन्तिणि गुहृदीव राल्यभारमाराप्य मुम्थिताः प्रजाः करत्वा 
# 

¢ ~ ¢ क (नि 

रिर्थिलतप्राथिवीव्यापारः प्राय विपयमुखान्यनुवमूव | 

ठुकनासोऽपि महान्तं तं राउ्यभागमनायासनेव प्रज्ञावलेन 
वमार । यथव राजा सवकरायाण्यकर्पततद्रदसावपि द्विगुणीक्रित 
प्रजानुरागश्चक्र | 

एवे तस्य राज्ञा मन्तिविनिवसितराग्यभारम्य यावनयुखमनु- 
भवतः कालो जगाम | मृयसा च कालनान्यषामपि जीवसक्रसुखानां 
प्रायः सर्वषामन्तं ययो । एं तु सुतमुग्दश्चनयुखं न ठमे । यथा 

यथा च यौवनमतिचक्राम तथा तथा विफलमनोरथस्यानपत्यताज- 
न्माऽवधतास्य सतापः । नरपतिसदसरपरिवृतमप्यसहायमिव, चकु 
प्मन्तमप्यन्धमिव, आत्मानममन्यत । 

अथ तस्य, कोस्तुभप्रभव कैटभारातिवक्षःस्थटस्य, चन्द्रि 
कैव चन्द्रमसः, चन्दनवनराजिरिवि मख्यस्य, फणामणिशिखेव 
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शेषस्य, मूषणमभूत्तिमुवनविस्मयजननी सकलान्तःपुरप्रथानमूता 
महिषी विलासवती नाम । एकदा च स तदावासगतस्तां चिन्ता- 

म्तिमितदरष्टिना शोकमूकेन परिजनेन परिवृताम् , अनतिदूरवतिनीमि- 
शन्तःपुरवद्धाभिराश्राम्यमानाम्. अविरलश्ुतिन्दुपात्रकृतदुकूलाम्, 

अनलकरृताम् , वामकरतलविनिदितमुखकमलम् , अपंयताकृटारकाम् , 

सुनिविडपयङ्ककापविप्टां सदतं दद्य । कृतप्रदयुस्थानां च तां 

तम्यामव पयङ्िकायामुपवदय स्वयं चोपविर्य. अविक्ञातवाप्पकारणो 

मीतमीत दव करतटेन विगतवाप्पाम्भःकणरौ कुर्वन्कपोलो, भूपाल- 
म्तामवा्दृत् - दवि, किमथमन्तगतगुर्शोकभागमन्धरमशब्दं सुचते। 
ग्रधन्ति टि मुक्ताफलजालकमिव वाप्पवरिन्दुनिकरमत।म्तव पकमपङ्यः। 

किमथ च द्रदादरि नालेक्रतापि । वागातप इव रक्तारविन्द्- 

काशयाः किमिति न पातितश्गणय)गलक्तकरमः | केन कारणेन 

न विभूषिता हरण रिगाधरा | उमा च फन हतुना मानिनि 

भारयस्यनुपरचितगाराचनाधिन्दुतिलकाममेयमिताककिर्नं रलटरखाम् | 

प्रपीद निवदय दवि दुःखनिमित्तम् । किं क्चिन्मयापराद्धम्, 

अन्यन वा केनयिदम्पदुपजीविना परिजनन । अतिनिपृणमपि 

चिन्तयन्तपदयामि स्नु म्वकितमल्पमप्यान्मनस्तवद्िषिय । त्वदायत्तं 
हि मे जीवितं च राज्ये च। कथ्यतां, सुन्दरि शुचः कारणम्! 

दत्यवमभिधीयमाना विलामवती यदा न र्रिचितपरतिवचः प्रतिपेदे, 
तदा विवृद्धवाप्पहेतुमस्याः परिजनमप्रच्छत् । 

अथ तस्याप्ताम्बलकरङ्कवाहिनी सततप्रत्यापन्ना मकारका 

नाम राजानमुवाच-- ‹ देव, कृतो देवादल्पमपि परि्खशितम् । 

अभिमते च देवे का शक्तिः परिजनस्यान्यस्य वा कस्याबि 
3 ^ 
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दृपरद्धम् । किं तु विफला किलं चिरमस्मीत्ययमस्या देव्याः 
तापः । युमा करालः संतप्यमानायाः । प्रथममपि खामिनी 

दायनस्ननभोजनभूपणपरिग्रहादिपु समुचितेप्वपि द्िवसम्यापारेषु 
कथ कथमपि प्रगजिनप्रयन्राल्मवत्यमाना सोकेवासीत । देव- 
हृदयपीटापरिनिीषया न दरितवती विकारम् । अच तु चतुरशीति 
भगवन्त महाकाटमचितुमितो गतया तत्र महाभारते वाच्यमाने 
श्रुतम् ` अपुत्राणां किल न सन्ति कक्राः शुभाः, पन्ना 

नरकरार्ायत इति पुत्वः इति। णतच््वा भवनमागत्य परि- 

जनेन स्िरःप्रणाममभ्यश्यमानापि नाहारमभिनन्दति. न भूपणपरि- 

गरहमाचरति. नात्तरं प्रतिपद्यत. कवरमविररवाप्पविन्दुकनपमुखी 

रोदिति । पतदाकरण्य देवः प्रमाणम् ` दृत्यभिधाय विरराम । 

विरतवचनायां तम्यां मृमिपारम्तृप्णीं मुह्तमिव म्थितव। 
द्रीधमुप्णं च निश्वस्य निजगाद “दवि. किमत्र क्रियतां देवायत्त 

वस्तुनि । अतिमात्रमलं रुदितेन । न वयमनुराह्याः प्राया दवता- 

नाम् । आत्मजपरिप्वङ्घामृताखादमुखम्य नृनमम्।जनमम्माक्रं हृदयम् । 
अन्यम्मिञ्चन्मनि न करृतमवदाते कम । जन्मान्तक्रतं हि कम 

फलमुपनयति परुषस्यह जन्मनि । न हि दाकयं देवमन्यथा 

कतुममियुक्तेनापि । यावन्मानुप्यक्र शक्यमुपपादयितुं तावत्व- 

मुपपाद्यताम् । अधिकां कुरु दवि गुरुषु भक्तिम् । द्विगुणमु- 

पपादय देवतासु पूजाम् । ऋषरिजनसपयामु दर्दितादरा भव | 
परं हि दैवतमृषयः । यतेनाराधिता यथासमीदितफलानामतिदुर- 
भानामपि वराणां दातारो भवन्ति । श्रूयत हि । पुरा चण्ड- 
कौरिकप्रमावान्मगधेषु बृहद्रथो नाम राजा जरासन्धं नाम तनयं 
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लेभे । द्रथश्च राजा प्रिणतवया विभण्डकमहामुनिुतस्य 

कऋरदयशडम्य प्रसाद्रादवाप चतुरः पूत्रान् । अन्ये च राजषे- 
्रम्तपाधनानाराध्य पूत्रद्नामृताखादमुखमाजे वमूवुः । अमोध- 
फ़त हि महामुनिसेवा मवति । अहमपि खलं दवि, कदा समुपाखूढ- 

गभमरालत्तामापाण्डुमुखी दवीं द्र्यामि । कदा म तनयजन्ममष्टो- 
त्मवानन्दनिभग् दर्पयति पृणपात्रं परिजनः । कदा हारिद्रिवसन- 
भ्ारिणी युतसनाथोन्सःू मामानन्दधिप्यति देवी । कदा सर्वौ 
पथिपिन्नगजटिखकरयो निदितरकनावृतविन्दुनि तालुनि विन्यम्तगोर्- 
सषपान्मिश्वमृतिरया गाराचनाचित्रकण्टमूत्रग्रनिथरुत्तानरायो दशन- 

रून्यम्मिताननः पुत्रका जनविप्यति म हृदयाहादम् । कदा गोरो- 

चनाकरषिलनूतिरन्तःपुरिकाकरतलपरपगसेचायमाणमू्तिरडोषजनवन्दि- 
ता मङ्परदीप रेव म सोकान्धकागमुनमूरयिप्यति चश्रुषाः । कदा 
च कषितिरेणुधूसग मण्डपिप्यति मम हृदयन दष्टा च सह परिभ्रम- 
न्भवनाद्णम् । कदा मालुश्वरणयुगलगागापुक्तयापेण पिण्डारक्त- 
करसन ब्रदधकन्चुकिनां विडस्बगिप्यति मुखानि । इव्यतानि च 
अन्यानि च मनाग्धद्यतानि चिन्तयत।ऽन्तःसतप्यमानम्य प्रयान्ति 

म रजन्यः । मामपि द्सयवाव्रमहनिद्यमनल इवानपल्यतासमृद्धवः 
दकः । शून्यमिव म प्रतिमाति जगत् । अफ़ठमिव पदयामि 

राज्यम् । अप्रतिविधये तु विधातरि फं करामि । तन्मुच्यतामयं 
देवि, योकानुवन्धः। आधीयतां ध्ये धर्म च धीः । धमपरायणानां 
दि सदा समीपसचारिण्यः कल्याणस्ेपदो भवन्ति ' इ्येवम- 
भिधाय सर्ििमाद्राय खयमाननमस्याः साशरुलेखं ममाज । पुनः पुनश्च 

परियशतमधुरामिः चाकापनोदनिपुणामिभूर्मोपदेशगभाभिवाग्मिराश्वस्य 
सुचिरं स्थित्वा नेन्द्रा निजगाम । 
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निगते च तस्मिन्मन्दीभृतशोका विटासवतती यथाक्रियमाणा- 
मरणपरिग्रहादिकपुचितं दिवसत्यापारमन्वतिष्ठत् । ततः प्रभृति 

सुतरां देवताराधनेपु ब्राह्मणपूजायु गुरुजनसपयासु चादररवती वमूव । 
यद्यच्च क्ंचित्कुतश्चिच्छुश्राव, गभ॑तृप्णया तत्तस्मै चकरर् । न 
महान्तमपि रमजीगणत् | अनवरतदद्यमानगुग्गुटुवहरधुपान्धकारि- 

तेषु चण्डिकागृहेषु धरवलाम्बरलुचिमूर्तिरपोषिता हरितकुशोपच्छदेषु 
मुसलचायनेषु सुप्वाप । पूुण्यसलिलपूर्णविविधकुपुमफलपितैः प्षीरतर- 

पट्वसान्छनेः सरलगभेः चातकुम्भकुम्भरगेकरुरेषु वृद्धगोपवनिता- 
कृतमङ्गलानां रक्षणसंपन्नानां गवामधः सखौ । प्रतिदिवसमुत्थायो- 
त्थाय सवेरलोपेतानि हैमानि तिलपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो ददौ । 
महानरेन्द्रलिखितमण्डरमध्यवतिनी विविधवलिदानानन्दितदिगश्देवता- 
नि बद्ररपक्षचतुदशीनिश्ायु चतुप्पथ भ्नपनमङ्कलानि भेजे । 
परसिद्धषु नागकुखटहदेषु ममञ्ज । अश्वत्थप्रमृतीनुपपादितपूजा- 

न्महावनस्पतनछ्तपदक्षिणा ववन्द । दोखयमानमणिवल्येन पाथि- 
युगलेन स्नाता खयमखण्डिक्धसपादधितं रजतपात्र परिगृहीतं 

वायसभ्यो दध्योदनवरिमदात् । स्वयपुषहृतपिण्डपात्रानभक्तिप्रवणेन 
मनसा सिद्धादशान्नयक्षपणकान्पप्रच्छ । विप्रभ्निकादरवचनानि बहु 

मेने । निमिततङ्नानुपचचार । यकुनज्ञानविद्रामादरमदययत् | अनेक 
ृद्धपरंपरागमागतानि रहस्थान्यङ्कीवकार । ददानागतं द्विजजनमा- 
तजदशेनोत्युका वेदश्रतीरकारयत् । अनवरतवाच्यमानाः पुण्य- 
कथाः शुश्राव । गोरोचनकिखितमूजपत्रगमाममन्त्रकरण्डकानुवाह । 
परिजनोाऽपि ` चास्याः सततमूपश्ुत्ये निजगाम । तन्निमित्तानि च 
जग्राह । शिवाभ्यो मांपबलिपिण्डमनुदिनं निशि सपृत्मसज । 
स्वमदशचनाश्योण्याचायौणामाचचक्षे । चत्वरेषु शिवबणिमुपजहारं । 
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एवे च गच्छति कले कदाचिद्राजा क्षीणभूपिष्टायां रज- 
न्याम् स्वप्रे सितप्रासादकिखरन्थिताया विलासवत्या आनने सकल 

कलापरिपूणमण्डलं शिनं प्रविद्न्तमद्राक्षीत् | प्रबुदधश्ोस्थाय 
तम्मित्तव क्षण समहय गुकनासाय ते म्व्रमकथयत् । सतं 

समुपजातहषः प्रत्युवाच-- ` देव. संपन्नाः सुचिरादम्माक्रं प्रजानां 
च मनरथाः | कतिपयेर्वाहोभिरमंदेहमनुमवति स्वामी सुतमुखक- 
मलावठदनसृखम् । अच खन्द मयापि निरि स्वप्ने धौतसकख्वा- 
ससा दान्तमूर्तिरा दिम्यक्रतिना द्विजन विकच पुण्डरकमुत्सङ्ग 
द्व्या मनारमाग्रा जिनं द्रष्रम् | आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमान- 
न्दमभ्रपतीानं शुभारि निमित्तानि। अवितथफलाश् प्रायो निश्चावक्षा 

नसमयदरष्टा भवन्ति ववद्वाः | सदथान चिरेण मान्धातारमिव धेरिय 

सवरा जप भुवनानन्दहतुमात्मजं जनयिष्यति द्रवी । येनेयं अवि- 
च्छि्संनाना भव्रिपयनि कृटसन्ततिः स्वामिनः' इत्यवममिदधानमेव 
तं करण युटात्वा नरश प्रविहयाभ्यन्तरमुभास्यामपि ताभ्यां म्बप्राभ्यां 

विलासवतीमनन्दगराचकार | 

विदय यगापगमे च देवतप्रसादा्सरसीमिव प्रतिमाशचश्ची 
विवरे गर्भो विरामतनीम् ; छनः सनेश्च प्रतिदिनमुपचीयमानगभो 
मन्दं मन्द मचचाग । मुदुमुद्रनुवद्धविनुम्मिकमाजिद्षितलोचना 
सालसं निशश्वास । तथरावम्थां तामहरहः स्वयमनेकरसवान्छितपन 
भोजनामाटोक्शङ्कितकृशचलः परिजनो विज्ञातवान् । 

अथ तस्याः स्ेपरिजनप्रधानमूता कुल्व्धना नाम मह 
तारका, प्ररस्ते दिवसे प्रदोषवेलायाम् , अभ्यन्तरास्थानमण्डपगतम 
अनन्तरमुततु्वेत्रासनोपवि्ेन समुपारूढवित्म्मनिभरास्तास्ताः $ 
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शुकनासेन सह कुवाणं मूमिपालमुपमत्य रहः कणैमूरे विदितं विख. 
मवतीगभवरततान्तमकर्षत् । 

तेन तु तस्या वचनेनाश्रुतपू्वणासंभाम्यनामृतरसनव सिक्त 
सवोङप्य राज्ञः शुकनासमुखे तस्षणं पपात चध्ुः । अनारोित- 
रयै तु हपेपरकषममिसमी््य मूपतः. कुलवर्धनां च स्मितविकसित 
मुखीमागतां षट. तस्य चाथप्य सततं मनमि विपरिवतमान्वाद- 

विदितवृत्तान्तोऽपि तत्कालचितमपरमतिमहता हस्य कारणमधद्यः 
ल्टुकनासः स्वयमुक्ष्य समुत्सर्पितासनः समीपतरमुपसव्य नाति- 

प्रकादामावमापै-- दैव, किमस्ति किचित्तम्मिन्म्वप्रद्न त्यम् । 
अल्यन्तमुत्फुललोचना हि कुखवधना ददयत । दवम्यापीदमानन्द- 
जलपरिप्टुते तररतारकं विकसद दयति महसहषकारणमीक्षण- 

युगलम् । उपारूढमहात्सवश्रवणकुतृह्मृ्मुकातमुकं छऋाम्यति म 

मनः । तदविदयतु दवः फिमिदं ' दृवयुक्तवति तम्मिन् राजा विहम्या- 

्वीत्-“यदि सत्यमनया यथा कथितं तथा. स्मवितथं खम्रदयनम्। 
अहं तु न श्रद्धे । कुताऽस्माकमियती माग्यसम्पत् । अभाजनं हि 
वयमीशानं प्रयवचनश्रवणानाम् । अवितथवादिनीमप्यहं कुल 

वधेनामेवंविधानां कस्याणानामसम्भावितमात्मानं मन्यमानो विपरीता- 
मिवा पदयामि । तदुत्तिष्ठ स्वयमेव गत्वा किमत्र सत्यमिति देवी 
परष्र. ज्ञास्यामि दृत्यमिधाय विसरञ्य सकलनरेन्द्रसकं, उन्मुच्य 

स्वाङ्गभ्यो मूषणानि कुरवधनाये दत्वा, सह शुकनासेनेत्थाय हृष 
विशेषनिभेरेण, त्थमाणो मनसा, पूरःससर्पिणीनामनिरोरम्थूल- 
शिखानां प्रदीपिकानामारोकेन समुत्सायमाणकक्षान्तरतिमिरसंहति 

रन्तःपुरमयासीत् । 
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तत्र च सुकृतरक्षासंविधाने नवयुधानुरेपनधवकिते प्रज्वरित- 

मङ्गलपर्दीपे पृणकल्राधिष्ठितद्रारपक्षके वासभवने भूतिटिखितपत- 
लतक्रतरक्षापरिक्षपं रिरोमागविन्यस्तधवलनिद्रामद्गलकलशं गर्मो- 

चितं रयनतलमधिशयानाम् , कनकपत्रपरिगृहीतेरविच्छिन्नविरलाव- 

म्थितदधिव्येररितकुयुमाञ्जलिसनधिः पूणमाजनैगोरोचनामिश्रगोर- 
सपैश्च सरिलाञ्नलिमिश्चाचारकुशननान्तःपुर जरतीजनेन ज्रियमाणा- 
वतरणकमङ्गलां विलासवतीं दय | समेभ्रमपरि जनप्रसारितकरतला- 
वरम्बनविष्टम्भन वामजानुविन्यम्तहम्तपहवमुतिष्टन्त। विटासवतीम् 
` अल्मलमल्यादरण दवि नात्थातव्यम् ` इत्यभिधाय सह तया 

तस्मितेव सयनीय पार्थिवः समुपाविदात् । प्रमृष्टचामीक्रचारपदे 
धरवलोपच्छद चासन शयनान्तः दुकनासाऽपि न्यर्पीदत् | 

अथ तामुषारूदगम।मालोक्य हषमरमन्ध्ररण मनसा प्रस्तुत- 

परिदायो राजा दवि. गुकनामः पृच्छति यदाह कुलवधना किमपि 
तच्छ तथेव' इल्युयाच । अथाव्यक्तम्मितच्छुरितकपोराधरलोचना 
लज्जया विलासवती नस्षणमधामुखी तम्था । 

६९; + 

ततः क्रमण यथासमीहितग्भदुहूदसम्पादनप्रमुदिता पूर्णे 
प्रसवसमय पुण्यऽदन्यनवरतगलन्ाइिकाकलितकालकलबहिरागृहीत 
च्छावेगणकगृहीति स्पे प्रशस्तायां वायां, सकरलोकहृदयानन्द- 
कारिणं विलासवती सुतमसूत । तम्मिञ्जात सरभसमितस्ततः प्रधा- 

वितस्य परिजनम्य चरणशतसंक्षोभचकितक्षितितेलः विस्फायमाणा- 
न्तःपुर जनामरणञ्चकारमनोहरः पूरणपत्राहरणविटुप्यमानवसनमूषणः 
राजकुले दििवृद्धिसंभमोऽतिमहानमूत् । अनन्तरं च मङ्गरपहपटु- 
एवसंवर्थितेननिकजनसहसरकरकरबहुलेन तिभुवनमापूरयतोतसवको- 
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लाहरेन सन्तःपुराः सप्रकरतयः सराजलोकाः सवालब्द्धा ननृतुरा- 

गोपालमुन्मत्ता टव हषनिभराः प्रजाः | 

पार्थैवस्त॒ तनयाननद्नोत्यवहनहदगरोऽपि दिवसवरीन 

माहतिकगणोपदिषट प्रयम्ते मुहरते निवारितनिखिलपरिजनः युकूनास- 

दितीयः .सणिमयमङ्गलकर्छयुगकार(्येन स॑निदितकनकमगहरमु- 

लयुगेन बन्दनमाटान्तराटषटितघष्टागणन द्राण विराजमानम् 

उभयतश्च द्रारप्षकयोमगराहानिपृरणन दर्र्रवविच्छुरणपरिपरिजरा 

म्बरधारिणीं भगवतीं प्रदर कुवता विन्यग्तालक्तकृपट्पाट- 

स्प्यो सुयाचनद्रससातरावधधरता चन्दनञलधवणितेषु भित्तिशि- 
वरमागपु पञ्चरागविचित्रचरयीरकलटापविहाय।पीनपिषपद्ाङ्किता वध- 

पानपरम्परामन्यानि च प्रयवगृहमण्डनयद्धनानि सम्पाद्यत परंपर 

वर्गेण समप्रिष्टितम्. रयपद्रारसयतविविधगन्धकरगुममाधटकरतजर- 

च्छागम् , अध्ययनमुवरदूजगणविधीर्यमाणशान्ुदकल्वम् , अनि- 

कवृदधाङनारव्यसूतिकाम् कवं तिकायनाहरम् . धविच्छित्तषस्मान- 

नारायणनामसहसृम् , सूतिकागरहमपरयत } अम्भः पावकं च श्पृषटा 

विवेश । 

` प्रविदेय च प्रस्वपरिक्षामपाणडमूरतरस्सङ्गतं वरिरासवल्या 

खप्रभासमुदयापटतगमगरृटपदपिप्रभम् , अपर्त्यक्तगभरागत्वादुदय 

परिपाटरमण्डलमिव सवितारम्, अपरसन्ध्यारोहितविंम्बामिव चन्द्र 
मसम् , वि्ुमफिसरुयदलेपििं बालातपच्छेदेरिव पद्मरागरदिमभिरि 

रचितावयवम्, उद्धासमानेः सहजमूषणरिव महापुरुषलक्षणेरूपेत 

मदमदहेतुमातमजं ददश । विगतनिमेषनिश्चलपक्ष्मणा चक््ुषा पिव 

जिव मनोरथमहमूमाहठदशेनं ससपरहमीक्षमाणस्तनमाननं बुस 
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कृतकरं चासमानं मेने | समृद्धमनोरथः गुकनासस्तु शनैः शमरंड- 
परयङन्यस्य निरूपयन्प्ीतिविस्तारितलोचनो भूमिपारमवादीत्-- 

देव, परय प्दयास्य कुमारस्य गभसंपीडनवशादपरिर्फुटावयव- 

शोभस्यापि माहास्यमाविभावयन्ति चक्रवतिचिहानि } तथा हि। 
अस्य संध्यांशुरक्तवारशशिकलकारे रंमारपद्र नृखिननामडतन्तु 

तन्वीयमूण परिस्फुरति | रक्तात्परकटिकराोिततरो भगवतो 

वष्टरश्रवस टव शङ्कचक्रचिदठ प्र्म्तरेखारच्छितो करो । एष च 

दु्दुभेरिवातिगम्भीरः स्षरयागोऽस्य स्दतः श्रूयते ' | 

दत्य कथयत्येव तम्मिन्ससंभ्रमापसृतन राजलोकेन दत्तमाग््वरि- 
तगतिरागत्य मङ्लनामा पुरुषः पादयोः प्रणम्य राजानं व्यजिज्ञ- 
पत्--- (दव, दिष्टया वधसं | प्रतिहतास्ते रात्रवः | चिरं जीव । 

जय च पृथिवीम् । त्वससादादत्रमवतः शुकनासस्यापि ज्येष्ठायां त्रा 

हण्यां मनोरमाभिधानायां तनयो जातः । श्रत्वा देवः प्रमाणम्" इति । 

अथ नृपतिरम्रतवृष्टिपरतिममाकण्यं नद्रचनं प्रत्यवदत्- “अहो 
कल्याणप्रंपरा । सत्योऽयं जनप्रवादो गद्विपदिपदं संपत्संपदमनुबध्रा- 

तीति ' इव्यभिधाय प्रीतिविकसितमुखः सरमसमाणिर्य विहेसनवयमेव 
रुकनासम्योत्तरीयं पूणपात्रं जहार । उस्थाय च तथैवं तेन चारणगणेन 
विविधमुखवादयकृतकोखाहरेन पठता गायता चानुगम्यमानः शुकनास- 
मवने गता द्विगुणतरमुत्सवमकारयत् । 

अतिक्रान्ते च षष्ठीजागर प्राप दरामेऽहानं पुण्य सुहत गाः 
युव च कोटिशो ब्रह्मणसाल्छृत्वा मतुरस्य मया परिपूणमण्डल- 
श्नः स्वपे मुसकफमलमाविशनदष्ट इति स्वमरानुरूपमेव राजा वतू 
चन्द्रापीड. इति माम चकार । जपरषुः शुकनासीऽपि इत 
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बरह्मणोचिताः सक्रसाः क्रिया राजानुमतमात्मजस्य विप्रजनोचितं 

वशाम्पायन इति नाम च्रे । क्रमेण कृतचूटाकरणादिवालक्रिया- 
कलापस्य दरावमतिचक्राम चन्द्रापीडस्य । 

तारापीडः क्रडाव्यासङ्ुविधाता्थं बहिनगरादनसिप्रमधकरो्च- 
मात्रायानम् , अतिमहता तुहिनगिरिचिखरमालानुकारणा मुधाधवलेन 

प्राकारमण्डलन् परिवृतम् , अधःकल्पितम्या्रामश्चाठं विद्यामन्दिरमका- 

रयत् । सवविद्याचायाणां च संग्रह यल्ञमतिमहान्तमन्वतिष्ठत् । 

ततम्थं चतं केसरिकिशोरकमिव पञ्चरगते कृतवा प्रतिषिद्धनि- 

गेममाचायकुटपू्रप्रायपरिजिनपग्वारमपनीतारेषसिदजनक्रीडाव्यास - 

इमनन्यमनसमलिलवियोपादानाथमाचार्यभ्यश्नद्रापीडं शोभने दिवे 
वैरम्पायनद्वितीयमधयांबमूव । प्रतिदिनं चोत्थायोत्थाय सह विटास- 
वत्या विरलपरिजनस्तत्रैव गत्वनमारोकयामास राजा । 

चन्द्रापीडोप्यनन्यष्टदयतेया तथा नियन्तितो राज्ञाऽचिरेणेव 
काठेन यथास्वमात्मकोशल प्रकरयद्धिः पातवश्ाद्पजातोत्सहिराचर् 
र्पदिर्यमानाः सवा विद्या जग्राह | तथा हि, पदे वाक्ये प्रमाणे 
धर्मंशासे राजनीतिपषु व्यायामवियासु सर्वैप्वायुधविरेषेषु रथचर्यासु 
क "7 र 

गजपृ रमु वीणणुरजभमृतषु विष  मरतदिणतिष 
नृततशाखेषु नारदीयप्रभतिपु गान्धवेवेदविशेषेषु शकुनिश्तज्ञाने यन्त्र 
प्रयोगे विषापहरणे युरुञ्चपमदे तरणे र्न प्टतिषु आरोहणे सवं 
[लपषु 1 अन्यष्धाप कलखविद्यषषु पर कञ्चर्मवाप | 

|}, १९८१४ 1 

सहजा चस्याजनूमभ्यस्यता वृकादरस्यवे सशव पएवावबभूव 

सवर क्रावसयजनना मह प्राणता । एककेन कृपाणप्रहारण बाह 

एवं तारतषृन्ग्रणाढ्दण्डानव इखव । दञ्चपुरषसवाहनयारयन चा- 
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योदण्डेन श्रममकरोत् । ऋते च महाप्राणतायाः सर्वाभिरन्याभिः 
कलाभिरनुचकार तं वेञम्पायनः | चन्द्रापीडस्य तु सकलकलाकर- 
पपरिचयवहुमानेन शुकनासगोौरवेण सहपांयुक्रीडनतया च सरवि- 
मुम्भस्थानं द्वितीयमिव हृदयं वैशम्पायनः परं मित्रमासीत् । मिमे 
धमपि तेन विना स्थातुमेकाकी न घस्ाक । वेशाम्पायनोऽपि तं न 
क्षणमपि विरहयांचकार । 

एवं तम्य सवविद्यापरिचयमाचरतश्चनद्रापीडस्य योवनार- 

म्भः प्रादुभवन् रमणीयम्यापि द्विगुणां रमणीयतां पुपोष । रक्ष्या सह 
विस्तार वक्षःस्थलम् । बन्धुजनमनोरथेः सहापूयतोरुदण्डदूयम् । 
म्वरण सह गम्भीरतामाजगाम हृदयम् । 

वं च क्रमेण समारूढयोवनारम्भं पारिसमाप्तसकलकलाविज्ञान- 
मधीताशषविचं चावगम्यानुमोदितमाचार्यश्वनद्राषीडमनतं राजा बला- 

धिकृत वसाहकनामानमाहूय प्राहिणोत । स गत्वा विचाग्रृहं द्राःेः 

समवदितः प्रविद्य शिरसा प्रणम्य सविनयमासने राजयपुतरानुमतो 
न्यषीदत् । स्थित्वा च मुहूतमात्रं वलादकश्न्द्रापीडमुपसृत्य दरदित- 
विनयो प्यजिज्ञपत्- ` कुमार, महारानः समाज्ञापयति । पृणी ने 
मनोरथाः । अधीतानि शाल्ाणि । शिक्षिताः सकलाः कलः । 
गतोऽपि सर्वाायुधकिचामु परां प्रतिष्ठाम् । अनुमतोऽपि निर्गमाय 
विदयागृहात्सवीचार्यैः । उपगृहीतरिक्षमवगतसकलकलाकलापं पोर्ण- 
मासीराशिनमिव नवेोद्रतं पश्यतु खां जनः। दशनं प्रति ते सुलु 
कान्यतीव सरवाण्यन्तःपुराणि । अयमत्रभवतो दशमो वत्शरो विदा- 
गृहमयिवसतः । प्रविष्टोऽपि षष्ठमनुभवन्व्म् । एवे संपिण्डितेनामुना 
पोडरेन प्रवधसे । तदद्यप्रभृति निगेत्य दशनोत्युकाभ्यो दत्व 
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दरोनमलिलाम्यो मातृम्योऽमिवाद्य च गुरूनपगतनियन्त्रणो यथासुख- 
मनुमव राज्ययुखानि । समानय राजलोकम् । पूजय दिजातीन् । 
परिपारय प्रजाः । आनन्दय बन्धुवर्गम् । अयं च ते त्रिभुवनेक- 
रलमनिरगरुडपमजव इन्द्रायुधनामा तुरंगमः प्रेषितो महाराजेन 

दरि तिष्ठति । एष खट देवस्य पारसीकाधिपतिना त्रिमुषनाश्वय- 
मिति त्वा * जरधिजलादुलितमयोनिजमिद मश्वरबमासादितं मया 

महाराजाधिरोहणयोग्यम् . इति संदिश्य प्रहितः । तदयमनुगरृह्यताम- 

धिरोहणेन । इदं च विनयापपन्नानां कुलक्रमागतानां राजपुत्राणां 
सदसत परिचाराथमनुपरषितं त्रगमाधिष्दं दृगि प्रणामलारसं प्रति- 
णढयति ' । 

रत्यमिधाय विरतवचसि वलाहके चन्द्रापीडः पितुराज्ञां 
शिरपि कृत्वा नवजल्धरध्वानगम्भीरया गिरा ` प्रवश्यतामिन्द्रायुध॑ः 

इति नि्जिगमिषुरादिदेश्च । 

अथ वचनानन्तरमव प्रवेशितम् . उमयतः खटीनकनककट- 

काव्यां पे पदे कृतावुश्चनप्रयताभ्यां पुरषाम्यामवद्घप्यमाणम् . 
उध्यैकरपुरुपपराप्यप्रष्ठमागम्. अतिनिष्टुरेण मृहमृहुः प्रकम्पितोदर- 
परेण टेषारवेण निभेत्सयन्तमिवाटीकवेगदुर्विदग्धं गरुत्मन्तम् , 

उत्कीणेमिव जङ्काु, वि्तारितमिवोरसि, शणीङृतमिव मखे, 
जवप्रतिपक्षमिव गरुतः, त्रठोक्यसेचरणसदहायमिव मारुतस्य, 
नग्णनृहमचारिणमिव मनसः, सकरमुवनाधाटेमश्वातिरायमिःद्रायुष- 
गदरक्षीत् 

हृ च तमदृष्पवमदोषरक्षणोपपतनमश्वरूपातिशयमतिधीरपते- 
रपि चन्द्रापीडस्य पस्पशं विश्यो हृदयम् । आसीचचास्य मेनसि-- 



कादम्बरीसंग्रहः | ३७ 

"सरभसविवतेनवरितिवादुकिभ्रमितमन्दरेण मभ्रता जरनिधिजरमिद- 
मश्वरलमनभ्यदधरता किं नाम रलमु दतं सुरासुरलोकेन । उच्चैःश्रवसा 
विम्मितहृदयो वश्चितः खलु जलनिधिना शतमखः । मन्ये च 

भगवतो नारायणम्य चध्र्गोचरमियता कलेन नायमुपगतः । येना- 
द्यापि तां गरुडारोहणव्यसनितां न परित्यजति । अहो खल्वतिश्- 

यितत्रिदराराजसमृद्धिरिय तातस्य राज्यलक्ष्मी: । यदेवंविधान्यपि 

सकरत्िभुवनदखुभानि रलान्युपकरणताम गच्छन्ति । अतितेजस्वि- 
तथा महाप्राणतया च सदेवतवेयमम्य्रतियत्सत्यमारोहणे राङ्कामिव 

जनयति । देवतान्यपि हि मुनिरापवशादज्कितनिजरारीरकाणि 

शापवचनोपनीतानि शर्परान्तराण्यध्यासत एव । अरङचयमनेनापि 
महासमना केनापि चछापभाजा भवितव्यम् । अवद्यतीव मदन्तःकर्- 

णम्य दविव्यताम् ° दति विचिन्तयन्नेवाशृरुकुरासनादुदतिष्ठत् । मनसा 

च तं तुरंगममनुपमरल्य "महासन्नवन् योऽसि सोऽसि । नमोऽस्तु ते । 

सवथा मषणीयोऽयमारोहणातिक्रमोऽस्मकं । अपरिगितानि दैवतान्य 

प्यनुचितपरिमवमाञ्जि भवन्ति ' इत्यामन्त्रयांवभूव । विदिताभिप्राय 
ट्व स॒ तमिन््रायुधश्चदुकशिर.केसरसराहत्याकूणिताकेकरतारकेण. 

तियेक्चकषुषा विलोक्य टेषारवमकरोत् । अथानेन मधुरहेषितेन द- 
तारोहणाभ्यनुक्च इवेन्द्रायुधमाररोह चन्द्रापीडः । समार्य तं प्रादे 

रामात्रमिव प्रेरोक्यमखिलं मन्यमानो निगेत्य अतिनिष्ुरेण खुर 
टानां रेण ॒देषरितिन च बधिरीकृतसकरमुवनविवरमदृ्टपयन्तम- 
्सेन्यमपदयत् । तच्च सागरजलमिव चन्दरोदयेन चन्दरापीडनिग- 
मेन सकटमेव सचचाराश्वीयम् । अहमहमिकया च प्रणामरारुस 

सरभसाप्मीतातपत्रद्ू्यशिरसः परस्परोत्पीडनकुपिततुरंगमनिवारणा- 



२८ कार्दम्बरासग्रहः । 

यस्ता राजपृत्रास्तं पयेवारयन्त । एकैकराश्च प्रतिनामग्रहणमावे 
यमाना बलाहकेन ते दृूरावनतैः शिरोभिः प्रणेमुः 

चन्द्रापीडस्तु तान्सवान्मानयित्वा यथोचितमनन्तरं तुरंगमा 

धिरूढेनानुगम्यमानो वैशम्पायनेन, स्थूलमुक्ताकापजालकावृतेन 
परि चिदीकृतं केसरिणमुद्रहतातिमहता कातैम्बरदण्डेन भरियमाणे 
नातपत्रेण निवारितातपः, जय जीवेति च मधुरवचसा मङ्लप्रा 

यमनवरतमुज्ः पठता वन्दिजनेन स्तुयमानो नगरामिमुखः प्रतस्थे 

क्रमेण च तं समास्रादितविग्रहमनङ्गमिवावतीण नगरमागे 
मनुप्राप्तमवलेक्य सवे एव परित्यक्तसकलव्यापारो जनः समजनि 
“जहो वयमतिपुण्यभाजः । यदिमाममानुषीमस्याकरतिमन्तःसमारू 
दप्रीतिरसनिप्यन्दविस्तारितेन रोचनयुगलेनानिवारिताः पदयाम 

सफला नोऽ जाता जन्मवत्ता। सवथा नमोऽस्मे रूपान्तरधारिण 
भगवते चन्द्रापीडच्छद्मने पुण्डरीकेक्षणाय' इति वदन्नारचितप्र 

परामाज्ञरिनेगररोकः प्रणनाम । सवैतश्च समुपतरृतकपारपूरप्रकट 
वातायनसहपूतया चन्द्रापींडदशेनकुतृहसान्रगरमपि ` समुन्ीटिति 
लोचननिवहमिवाभवत् । क्रमेण च चन्द्रापीडो राजद्वारमासा तुरं 
गमादबततार । 

अवतीये च करतरेन करे वैशम्पायनमवलम्ब्य पुरः सवि 
नयं प्रस्थितन बलाहकेनोपदविसयमानमागेलिसुवनमिव पंजीमूतम् 
आगृहीतकनक्वेत्ररतैः सितवारवाणधारिभि महाभूमणेदिवानिशमू 

रिवकरणाः ण निप्दररपरैरनन्छितद्रशम् 
अन्तरतायुभनिवह भिराशीविषकुरसंकुरामि पातारगुहामिस्किति 

गभ्मीरामिरायुधशालामिरूपेतम् , अनवरतसंगातमृदञ्जध्वनिमामीरितिः 
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लोचनत्रिभागेण वामदशनकोिनिषण्णहस्तेन निश्लकणेतालेनाकणे- 
यता गन्धमादननाम्ना गन्धहस्तिना सनार्था्कृतेकदेशम्, उज्ञ्वरुपट- 
कम्बरपरप्रावारितप्षठश्च मूपालवहवमेमन्दुरापतेस्तुरगमेरुद्रासितम् ,अ- 

धिकरणमण्डपगतेश्वायेवेषेरदयुच्वेतासनोपविष्ेधममयेरिव धमाधिका- 
रिभिमेहापुरषरधिष्टितम् , अधिगतसकरम्रामनगरनामाभिरेकभवनमिव 

जगदखिलमाोकयद्धिराठिखितसकलमुवनव्यापारतया धमराजनगर- 
म्यतिकरमिव दशेयद्धिरधिकरणेखकेरारिख्यमानश्चासनसहसरम्, आ 

म्थानमण्डपगतेन च यथोचितासनेोपविष्टेन भावयता . नरपतिङृत- 

काव्यमुभाषितानि गृहता कविगुणान् मूधोमिषिक्तेन सामन्तोकेना- 

धिष्ठितम् , एकदेशनिषण्णचामीकरशृङ्कलासंयतश्वगणम् , अनिककु- 
उ्जकिरातवर्षवरवधिरवामनकमूकरं कुलम्, इमपतिमदपरिमलषैमु 
भ्भितैश्च निष्करूजद्धिः पञ्जरकेसरिभिरुदधास्यमानम् , जलधरसनाथ- 
मिव कृष्णागुरुधूमपटकेः, सवाखातपमिव रक्ताशोकः, सतारागण 

मिव मुक्ताकरपेः, सव्षासमयमिव धार गृहैः, सतविल्लतमिव हेमम- 
यीमिमयूरयष्िमिः, सगृहदेवतमिव पालगर्खिकाभः. उक्ृष्टकवि 

गद्यमिव विविधवणैश्रेणिप्रतिपा्यमानामिनवाथसचयम् , संध्यासमः 

यमिव टृद्यमानचन्द्रापीडोदयम् , बलभद्रमिव क ीरसविरोषव- 

णनाकुलम् , िन्यमुनिगणमिव कलापिसनाथश्ेतकेतशोमितं राजक 
छ विवेश । 

ससंभमोपगतेश्च कृतमरणमेः परतीहारमण्डलेर्पदिदयमानमागैः, 

पदे पदे कजस्मविनिगेताभिराचारकुशाभिरन्तःपुखद्धाभिः करिव, 

माणाबतरणमङ्गलः, सुवनान्तराणीव विविधप्राणिसदससंकुलानि. सक्ष 

कराण्यतिकरम्य कुलकमागतेकृदातान्वयेरुरतेः सवतः इश 
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क्षाधिकारनियुक्तः पुरुषैः परिवृतं ह॑सधवलद्यायनतक्े निषण्णं पितर- 
मपदयत् | 

"आलोकय हृति च प्रतीहारवचनानन्तरमतिदूरावनतेन 
शिरसा कृतप्रणामं “एड्येहि' दलयमिदधानो दूरादेव प्रसारितमुज 
युगः तं पिता विनयावनतमालिणिङ्ग । आणिङ्धितान्मुक्तश्च पितु 

श्रणपीटसमीपे पिण्दीक्रतमुत्तरीयमासताम्बूलकर ङवाहिन्या सत- 
रमासनीङ्कतम् “अपनय! इति दनेवेदन्नग्रचरणेन समुत्साये चन्द्रापीडः 
क्षितितल एव निषसाद । अनन्तरनिहिते चाम्यासने राज्ञा सुतनिर्वि- 

रोषमुपगृढो वेशम्पायनो न्यषीदत् । म॒हतमिव स्थित्वा "गच्छ वत्स. 
ुत्रवत्सखां मातरममिवा्य दशेनलालसा यथाक्रमं स्वा जननी- 
देशोनेनानन्दय. इति विसर्जितः पित्रा. सविनयमु्थाय निवारितपारि 
जनो वेरम्पायनद्रितीयोऽन्तःपुरपरवशयोग्येन राजपरिजनेनोपद्रि 

रयमानवत्मान्तःप्रमाययो । 

¦ तत्र धवलकञ्ुकावछन्नररीरेरनेकदातसंस्यः समन्तातपरिवतां 
शुद्धान्ताम्त्वीशिकेः, अतिपरशान्ताकारामिश्च कषायरक्ताम्बरधारिणी- 
मिमभूतपूवौः पुण्याः कथाः कथयन्तीमिजरलव्रजितामिर्विनोचमानाम्,. 
समुपप्त्य मातरं ननाम । 

सा तु तं ससेभ्रममुर्थाप्य सत्यप्या्ञासंपादनदक्षे पाश्वप- 

रिवितिनि परिजने स्वयमेव कृतावतरणका, हृदथेनान्तःशुमरातान्य- 
भिध्यायन्ती मूर्धन्युपाघ्राय तं सुचिरमारिशेष । अनन्तरं च तथेव 
हृतयथोचितसमुपचारमाशिष्टवेरम्पायना स्वयमुपविरय विनयाद- 
वनितले समुपविरान्तमाङृप्य बलादनिच्छन्तमपि चन्द्रापीडमुत्सङ्गमा- 

रोपितवती । सरंभमपरिजनोपनीतायामासन्धामुपविष्टे च वेशम्पा 
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यने चन्द्रापीडं पुनःपुनराणिङ्गय लादेशे वक्षति भुजशिखरयो- 
श मुदहः करतठेन परामृशन्ती विलासवती तमवादीत्-- वत्स, 
कटिनहृदयस्ते पिता. येनेयमाक्ृतिरीदशी त्रिभुवनलारनीया हेश- 
मतिमहान्तमियन्तं कालं लम्भिता । कथमसि सोढवानतिदीर्षामि- 
मां गुरुजनयन्तरणाम्। अहो बालस्यापि सतः कटोरस्येव ते मह- 

धेयम् । अहो विगरितिशिशुजनक्रीडाकौतुकलाघवमभेके त्वयि हृद- 
यम् । अहो गुरृजनस्योपरि भक्तिरसाधारणी । सवेथा यथा पितुः 
प्रसादात्समम्ताभिरूपेतो वि्याभिरालोकरितोऽम्येवमचिरेणेव काठेनानु- 
रूपाभिवधूमिरूपेतमाटोकयिप्यामि' इत्येवमभिधाय रज्ञासितावनतं 
कपोले पयनुम्बदनम् । एवं च तत्रापि नातिचिरभेव स्थित्वा क्रमेण 
सवान्तःपुराणि दरदनेनानन्दयामास । नित्य च राजकुरद्रारावध्थि- 
तमिन्द्ायुधमारुद्च तथेव तेन राजपुत्रलकेनानुगम्यमानः शुकनासं 

रषटूमयासीत | 

समन्ततो विविधशाखाञ्चनोन्मीलितवुद्धिलोचनैरंशाक्यमुनि- 
शासनपथधोरेये रक्तपटेः पा्ुपतर्जैश्च दिवानिरामासिव्यमानं 
ठुकनासगरृहद्रारमासा्य राजकुल इव राजपुत्रो बादयङ्गण एव तुर- 

गादवततार । द्रारदेशावस्थापिततुरंगश्च वेशचम्पायनमवलम्ब्य नवनव- 
सुधावृदातप्रासादसहमनिरन्तरं द्वितीयमिव राजकुल शुकनासमवनं 
विवेश । प्रविश्य चानेकनरेन्द्रसहक्लमध्योपविष्टमपरमिव पितरमुपः 
द्तितविनयो दूरावनतेन मणिना शुकनासं ववन्दे । 

हुकनासस्तं ससंभ्रममुत्थायानुपूर्व्येणोसिथतराजलेकः साद- 
रममिमुखदक्ताविररपदः प्रहषविस्फारितलोचनागतानन्दजलकणः सह 
वैशम्पायनेन प्रेम्णा गादमारिरिङ्ग । आशिष्गितोनयुकतश्च सदरो- 
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पनीतमपटहाय रल्ञासनमवनाविव राजपुत्रः समुपाविसत्। तदनु च 
वेदम्पायनः । समुपविष्टे च राजपुत्रे शुकनासवजेमन्यदसिरमवनि- 
पालचक्रमुञ््ितनिजासनमवनितलमभजत । स्थित्वा च तुष्णीं क्षः 

णमिव शुकनासः समुद्रतप्रीतिपुरकेरङगरवेचमानहद यहषेप्रकषस्तम- 
रवीत् -- (तात चन्द्रापीड, अद्य खलु देवस्य तारापीडस्य समाप्त- 
विदयमुपारूढयोवनमालोक्य मवन्तं सुचिराद्ुवनराञ्यफरग्रापतिरप- 

जाता । अद समृद्धाः सवा गुरुजनारिषः । अद्य फलितमनेकज 

न्मान्तरोपात्तमवदातं कम । अद प्रसन्नाः कुर्देवताः । न हयपुण्य- 
भाजां मवारशाक्िभुवनविस्मयरेतवः पुत्रतां प्रतिपयन्ते | कैदं वयः। 
केयममानुषी. शक्तिः । क चेदमशेषविदाग्रहणसामथ्यम् । अहो. 
धन्याः प्रजा यासां भरतभगीरथगप्रतिमो मवानुख्चः पाटयिता । 

क़ि खलु कृतमवदातं कमं वमुधरया ययापि भत समासादितः । 
सवेथा कस्पकोर्टमहावराह दव दंषटावरयेन वह वाहना वमुंधरामारं 
सह पित्रा हत्यमिधाय च स्वयमाभरणवसनकुसुमाङ्गरागादिभिर- 

भ्यच्य॑विसजेयांचकार । विसर्जितश्चोतथायान्तःपुर प्रविद्य द 
वेराम्पायनमातरं मनेरमाभिधानां नगत समारुहेनद्रायुधं पित्रा पू 
कस्पितं प्रतिच्छन्दकमिव राजकुलस्य कुमारो भवनं जगाम । गत्वा 

च श्रीमण्डपावस्थिते शयने मुहतेमुपविदय सह तेन राजपुत्ररोकेना- 
मिषेकादिकमदरानावसानमकरोरिवसविधिम् । अभ्यन्तरे च स्वशय- 

नयिगृह एवेन्द्रायुधस्यावस्थानमकल्पयत् । 

एवंपरायेण चास्योदन्तेन तदहःपरिणतिुद्रयो । , गगनतला- 
द्बतरन्त्या दिवसश्रियः पद्मरागन् पुरमिव स्वप्र॑भापिहितरम्भं रवि 

-मष्डलमुम्मुक्तपादं पपात । कमणिनीपसिमिहपरिचेयागताणिमिश- 
। #।  , क | 
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कुलितकण्ठं कारपारोरिव चक्रवाकमिथुनमाङकप्यमाणं िजघे । 

करमेण च प्रतीचोकणपररक्तोत्पे कोकान्तरमुपगते भगवति 

गमस्तिमारिनि, कमलिनीनिषीतमातपमुन्मूटयितुमन्धकारपहवेष्विव 

विशस्य रक्तकमलोदराणि मधुकरकुरेषु, शनैः रनेश्च गरिते सन्ध्या- 
रागे, दिक्च दिश्ु विक्षिपेषु सन्ध्यदिवताचनवशिपिण्डेषु, कृतराजस्व- 
सय॒यनेषु निष्करामत्यु पुरो्ितेषु, प्रज्वलितदीपिकासहशप्रतिषिम्ब- 
चुम्वितेषु कृतविकचचम्पकदलोपहारेष्विव मणिभूमिकुद्धिमेषु, सूय 
कान्तमाणिभ्य इव सक्रान्तानरेषु ज्वलत्सु मानिनीनां शोकविधुरषु 
हृदयेषु, प्रवृत्त प्रदोषसमये चनद्रापीडा राजकुलं गत्वा पितुः समीपे 
मुहूत स्थित्वा टट च विलासवतीमागत्य स्वभवनं शयनतरमधि- 
शिद्य । 

प्रभातायां च निशीथिन्यां समुत्थाय समभ्यनुज्ञातः पित्रा- 

भिनवश्गयाकोतुकवृप्यमाणहृदयो मगवत्यनुदित एव सहस्रहमा- 
वारुहन्द्रायुधमग्रतो बरेयप्रमाणानाकपद्विश्वामीकरशरृ्कलभिः कलिय 
कान् कोदण्डपाणिभिः श्वपोकैरनवरतकरतकोलाहरैः प्रवद्ध 
गुणीक्रियमाणगमनोत्साहो बहुगजतुरगपदाकतिपरिृतो वनं ययौ । 

तत्र॒ च कणोन्तावक्ष्टमुक्तेनराचेवैनवराहन्किररिणः कुरङ्गकांश् 
सहस्रो जघान । अन्यांश्च जीवत एव महाप्राणतया स्फ़रतो 

जग्राह । । 

समारूढे च मध्यमहृः सवितरि वनात्शञानोत्थितेनेबर श्रम- 
सरिकिबिन्दुवषेमनवरतरमुज्चता ` प्रमशिधिलमुखगलितफेनिररधर- 
रवेनेन्दरायुषेनोद्यमानः, दूरविच्छिननेन पदातिपरिजनेन शल्यकः 
पुरोभागः, प्रजवितरंगमाधिहदैरस्यावरिषटैः सह राजप 
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मृगपतिः, एवं वराहः, एवं शरभः" इति तमेव मृगयावृ्तान्तमुचार- 
यन्खमवनमाजगाम । 

अवतीय च तुरंगमात्ससंम्रमप्रधावितपरिजनोपनीते समुप- 
विरयासने वारवाणमवतायं अपनीय चाषं तुरंगमाधिराहणोचितं 

वेषपरिग्रहमितस्ततःप्रचछिततालवृन्तपवनापनीयमानश्रमो मुहूतं विश्च- 
श्राम । विश्रम्य च मणिरजतकनककलशचशतसनाथां स्ानमूमिमगात् । 

निर्तितामिषेकव्यापारस्य च कृतदेवताचनस्याङ्रागमूमे। समुपि 
एस राज्ञा विजिता राजकुलपरिचारिकाः पटल्कविनिटितानि विवि- 

धान्याभरणानि माल्यान्यङ्गरागान्वासांसि चादाय पुरतस्सयोपतस्थु- 

र्पनिन्युश्च | यथाक्रममादाय च ताभ्यः प्रथमं खयमुपरिप्य वदाम्पाय- 

नमुपरचिताङ्गरागो दत्वा च समीपवतिभ्य। यथाहमाभरणवसनाङ्ग- 

रागकरुसुमान्याहारमण्डपमगच्छत् । 

तत्र च द्विगुणीङ्तकुथासनोपविष्टः समीपापविष्टन तद्णोप- 

वणनपरेण वैशम्पायनेन यथाहमूमिमागोपवेधितन राजपु्ररोकेन 
इृदमसमे दीयताम् , इदमस्म दीयताम् , इति प्रसादविरेषदरनसंवर्धि- 
तसेवारसेनाहारविधिमकरोत् । उपस्प्ररय च गृहीतताम्बूरस्तम्मि- 

नमुहूतेमिव सिवेनदरायुधसमीपमगमत् । तत्र चानुपविष्ट एव तदर- 
णोपवणेनप्रायाछापाः कथाः कृत्वा खयमेवेन्द्रायुधख पुरो यवसमा- 

कीयं निगेत्य राजकुलमयासीत् । तेनैव क्रमेणावलोक्य राजानमागत्य 
निरामनेषीत् । 

अपरेदुश्च प्रभातसमय एव सर्वान्तःपुराधिक्ृतम् , अनुमागगतया 
शक्रगोपकारोदितरागेणांशुकेन रचितावगुण्ठनया समसुवृततुङना- 
~~~, 

तिकया विकपितपुण्डरीकधवरलोचनया, महानुमावाकारयानुगम्यमानं 
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कन्यकया कैलासनामानं कञ्चुक्षिनमायान्तमपदयत् । 

स कृतप्रणामः समुपसृत्य क्षितितरनिहितदक्षिणकरो विज्ञाप- 

यामास--' कुमार महादव विखासवती समाज्ञापयति - इयं खट 

कन्यका महारजिन पूवं कुदतराजधानीमवजित्य कुद्तश्वरदुहिता 

पत्रलेखामिधाना वालिका सती बन्दीजनेन सहानीयान्तःपुरपरिचा- 

रिकामध्यमुपनीता । सा मया विगतनाथा राजदहितेति समुपजात- 

म्नहया दुदितनिर्विशेषमियन्तं काटमुपलाछिता संवर्धिता च | तदि- 
यमिदानीमुचिता भवतस्ताम्बूलकरङ्कवाहिनीति कृत्वा मया प्रेषिता । 
न चास्यामायुप्मता परिजनसामान्यदृष्टिना भवितव्यम् । स्वचित्तवृ- 

त्तिरिव चापलभ्यो निवारणीया । सुहदिव सवेविपुम्भेप्वभ्यन्तरी 

करणीया । दीध्रकाटसंवधितस्नेहतय। स्वयुतायामिव हृदयमस्या- 

मस्ति मे । नियतं स्वयमेवेयमतिविनीततया कतिपयरेव दिवसेः कुमा 

रमाराधयिष्यति । अविदितश्चीटश्वास्याः कुमार इति संदिरयते । 

सवथा तथा कल्याणिना प्रयतितव्यं यथेयमतिचिरमुचिता परिविारिका 
ते भवति! इत्यभिधाय विरतवचपि कलसे कृतामिजातप्रणामां पत्र- 
लेखामनिमिषररोचनं मुचिरमाठोक्य चन्द्रार्पीडो “यथाज्ञापयत्यम्बा' 

इत्यवमुक्त्वा कञ्ुकिनं प्रषयामास । 

त्रकेखा तु ततःप्रभृति दनेनैव समुपजातसेवारसा न 
दिवा न रात्रो न युप्तस्य नासीनस्य नोप्थितस्य न भ्रमता न राज 

कुलगतस्य च्छायेव राजसूनोः पाश्च मुमोच । चन्द्रापीडस्यापि तस्य, 
दुरानादारम्य प्रतिक्षणमुपचीयमाना महती प्रीतिरासीत् | आत्महृद- 

यादव्यतिरिक्तामिव चेनां सवेविमूम्भेष्वमन्यत । 

एवं समतिक्रामतसु केषुचिदिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य योव 
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राज्याभिषेकं चिकीषः प्रतीहारानुपकरणसमारसंग्रहाथमादिदेर । समु- 
प्थितयोवराज्यामिषेकं च तं कदाचिदशनाथमागतमारूढविनयमपि 
विनीततरमिच्छञ्डुकनासः सविस्तरमुवाच -- तात चन्द्रापीड, वि- 

दितवेदितव्यस्याधीतसवेश्ाकलस्य ते नास्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति । केवलं 

च निसगेत एवामानुमेयमप्रदीपप्रमापनेयमतिगहनं तमो योवनप्रभ 
वम् । अपरिणामोपरमो दारुणो लकष्मीमदः । कष्टमनञ्जनवतिसाध्य- 
मपरमेश्वयतिमिरान्धतलमित्यतो विस्तरेणाभिधीयसे । गरभेशवरत्वमभि- 

नवयोवनत्वमपतिमरूपत्वममानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनथप 

रपरा । सवाोविनयानामेकेकमप्येषामायतेनम् । किमुत समवायः । 

योवनारम्भे च प्रायः शास्त्रजप्रक्षालननिमेलापि काटुष्यमुपयाति 
बुद्धिः । अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्धू तरजाभ्रान्तिरतिदृरमा- 

सच्छा योवनसमये पुरुषं परकृतिः । नाशयति च दिङ्मोह इवोन्मा- 
गेप्रवतेकः पुरुषमत्यासङ्गा विषयेषु । भवादशा एव भवन्ति भाज- 

नान्युपदेशानाम् । अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनि- 
करगमस्तयौ विशन्ति सुखमुपदेशगुणाः । गरुवचनममल्मपि सलि- 
कमिव महदुपजनयति श्रवणम्थितं शूलमभव्यस्य | इतरस्य तु करिण 

इव शङ्कामरणमाननशोभासमुदयमधिकतरमुपजनयति। हरति च सक- 

कमतिमखिनिमप्यन्धकारमिव दाषजातं प्रदोषसमयनिशाकर इव गुरू- 

पदेशः । अयमेव चानास्वादितविषयरसस्य ते काल उपदेशस्य । 
कुसुमशरशरपरहारजजरिते हि हदये जलमिव गख््युपदिष्टम् । अ- 

करणं च भर्वात इप्शपरन्वयः श्रुते वा विनयस्य ।. चन्दनपरभगे 

म दहति किमनठः । क्षिवा प्रमहेतुनापि न “५ ण्डतरीभवति 

बहृदाचरो वारिणा । गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणामलिरमलप्रध्षालनः 
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षममजंलं स्नानम्, अनुपजातपशिविदिवेरूप्यमजरं वृद्धत्वम्, अघु- 
वणविरचनमग्राम्यं कणीमरणम्। विशेषेण तु राज्ञाम् । विरला हि तेषा- 
मुपदेष्टारः । . प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात्। 
उदामदप॑श्चयधस्थगितश्रवणविवृराश्चोपादिरयमानमपि ते न शृण्वन्ति । 

शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीरितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदा- 

यिनो गुषन् । अहकारदाहज्वरमूछान्धकारिता विहृखा हि राजप्रजृतिः। 

आरोकयतु ताव्तस्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् । 

इयं हि लक्ष्मीः क्षीरसागरात्, इन्दुशकलादेकान्तवक्रताम . उचचैःश्रवस 
शञ्चलताम् , कालक्रूटान्मोहनशक्तिम्, मदिराया मदम् , मोरतुभ 

मणेरतिनेषट्यम्, उद्यतानि सहवासपरिचयवशाद्विरहविनोदचिहानि 
लवो | न द्यवंविधमपरमपरिचितमिह जगति चिदस्ति 

यथेयमृनाया । ठन्धापि खटु दुःखेन पारपाल्यते । दृदगुणपाशसं- 

दाननिस्पन्दीङ्ृृतापि नदयति । न परिचयं रक्षति । नाभिजनमीक्षते । 

न् कुलक्रममनुवतेते । न शीरं पयति । न श्रुतमाकणेयति । न 
धरममनुरुध्यते । न त्यागमाद्ियते । न विशेषज्ञतां विचारयति | गृध, 
वेनगरख्खवं परयत एव स्यान “ मयाप्यादमन्दरपतिवान्व 

जनित्तस्कारेव परिभिमति। प्ररुप्यामिवोपरिक्षितुमसिधारासु निवसति। 

दिवसकरगतिरिव प्रकटितविक्िधसंकरान्तिः| पातारगुहेव तमेबहृरा। 
प्ावृडिवाचिरययुतिकारिणी । स्वल्यसत्वसुन्मत्तीकरोति । सरस्वतीपरिगृ- 

हीतमीष्ययेव नािङ्खति जनम् । गुणवन्तमपुवितमिव, न् स्पृश॒ति । 

उदारसत्त्वममडलमिव न बहु मन्यते । सुजनमनिमिततमिरवं न पदयति। 
अभिजातमहिमिव लङ्कयति । शूरं कण्टकमिव परिहरति । दाता 

दुःस्कामिव ` न स्मरति । विनीतं पातकिनमिव नोपसपेति । मन्वि- 
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नमुन्मत्तमिवोपहसति । 

यथा यथा चेय चपला दीप्यते तथा तथा दीपरिखेव कञ्ज- 

लमिनमेव कमं केवलमुद्रमति । तथाहि । इयं संवधनवारिधारा 
तृप्णाविषवहटीनाम् , व्याधमीतिरिन््ियमगाणाम् , परामश्चधूमठेखा 

सच्चरितचित्राणाम्, विभ्रमशय्या मोहदीघनिद्राणाम् . आवासदरी 

दोषा्ीविषाणाम् , यकाटपवरदरगुणकरटसकानाम् , प्रस्तावना कपट- 
नाटकस्य राहुजिहा धर्मन्ुमण्डरम्य । 

नहि तं पदयामि यो द्यपरिचितयानया न निभरमुपगृढः, यो 

वान विप्रख््धः | नियतमियमाठप्यगतामि चरति, श्रताप्यमिसंधत्त, 

चिन्तितापि वञ्चयति । एवविधयापि चानया दुराचारा कथमपि 

देववरोेन परिगृहीता विद्वा भवन्ति रात्ानः । सवाविनयाधिष्ठा- 
नतां च गच्छन्ति । तथाहि । अभिप्रकसमय णवषां मङ्गलकलश- 
जकैरिव प्रक्षास्यत दाक्षिण्यम् । अथिक्रायधूमेनेव मलिनीभवति हद - 
यम् । उप्णीषपटरबन्धनेवाच्छायत जरागमनस्मरणम्। आतपत्रमण्ड- 

लेनेवापवायत परलोकददनम् । चामरपवनारवापटियते सत्यवादिता । 

वेत्रदण्डेरिवोत्सायन्ते गुणाः । तथाहि । कचिद्धनल्वलाभावरपवि 

स्मृतजन्माना विविधविषयग्रा्खारसः पश्चमिरप्यनेकसहस्तसस्येरिव- 

द्धियेरायास्यमानाः, प्रकृतिचश्चलतया छन्धप्रसरणेकनापि शतसह 

ताप्रिवोपगतेन मनसाकुछीक्रियमाणा विहृतामुपयान्ति । धनेप्मण। 

च्यमाना इव विचेष्टन्ते । गादप्रहराहता इवाङ्गानि न धारयन्ति । 

 कुरीरा हव ̀  तियक्परिभमन्ति.। अधममभग्मगतयः पङ्कव इव परेण 
सचार्थन्ते । गूृषावादविपीकिसज्ञातमुखरोगा इवातिङ्च्ेण जल्पन्त । 
आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति | उत्कुपितलोचना इव 
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तेजस्विनो नेक्षते । कारदष्टा इव महागन्त्ररयि न प्रतिबुध्यन्ते 
तृप्णाविषमूच्छिताः कनकमयमिव सय परयन्ति । इषव इव पनवां 
ततेकष्याः परपररिता विनाशयन्ति । मशानाम्मय इवातिरोद्रमूतयः 
्रयमाणा अपि प्रतपरह्ा। इवेद्रिजयन्ति । चिन्यमाना अपि महा 
पातकाभ्यवृस(था इवोपद्रवसुपजनयन्ति । अनुदिवसमपूर्यमाणाः पा 
पनेवामातमू्तय। मवन्ति । तदवस्थाश्च वल्मीकतृणम्रावस्थित। जर 
बिन्दव दृव परतितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति । 

अप्रं तु स्वाथनिप्पादनपरेधनपिरितग्रासगृध्राम्थाननलिनी 

पृतवकेः. यतं विनाद दति, प्रमया श्रम इति, पारनं विखस्र हृति, गु 

वचनावधीरममपरप्रणियसरमिति, परिभवसहत्व क्षमति, स्वच्छन्दता 

प्रभुलमिति. दवावमानने महासत्वपति, सरक्तं ति, दोषा- 

पि गुणपक्षमप्थारधयद्धिरनतः स्वयमपि विहसद्धिः प्रतारणकुश्चले 

भूतुरमानुपाविताभिः तुति: प्रतायमाणा वित्तमदमत्तवित्ता निश्च- 

तनतया तथवसयासन्यारपिवाठीकामिमाना मल्यधमाणोऽपि दिष्यां- 

रावतीणमिव संदवतमिघातिमनुपमातसानयुयक्षमाणाः प्रारव्धदि- 

ग्योचितचेष्टनुभावाः सवजनभ्यपराप्यतामुप्रयान्ति । जासविडम्बनां 

चानुजीषिना जनेन क्रियमाणामभिनन्दन्ति । मनसा देवता- 
भ्यारोपणप्रतारणारन्तःप्रविष्टपरमुजद्रयमिवात्मबाद्युगठं संभावयन्ति। 

तवगन्तरितततीयलछाचने स्वरुकारमाशङ्न्ते । दशेनप्रदानम-- 
्युगह गणमन १ दृष्टिपातमप्युपकारपक् स्थापयन्ति । संभाष- 

णमपि सुविभागमध्ये कुवन्ति । आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते । स्प 

रोमपि पावनमाकर्यन्ति । मिथ्यामाहाल्यगवेनिभेराश्च न प्रणमन्ति 
देवताभ्यः । न पूजयन्ति द्विजातीन् । न मानयन्ति मान्यान् । नाभ्यु- 

$ 
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तिष्ठन्ति गुखून् । अनथकायासान्तरितविषयोपभोग इत्युपहसन्ति विद्र 
रजनम् । जरावेक्ुव्यप्रकपितमिति परयति वृद्धजनोपदेशम् । आत्म- 

तमभिनन्दनिति, तमालपन्ति, तं पार कुवन्ति, तेन सद् पुखमवति- 
न्ते, तस्य वचनं युण्वन्ति, तत्र वर्षन्ति, योऽहर्मिशमनवरत- 
मुपरचिताञ्जरिरधिदेवतमिव विगतान्यकतत्यः सौति. यो वा माहा. 
त्म्यमुद्धावयति । 

किंवा तषां सांप्रतं येषामतिनृक्ेसप्रायोपदेशनिवृणं कोटि 
स्यां प्रमाणम्. अभिचारक्रियक्रगेकप्रकरतयः पुरोधसो गुरवः. 
परामिसंधानपरा मन्तिण रपदेष्टरः. सहजपरमाद्रह्धयानुगक्ता भ्रातर 
उच्छेदः । 

तदुवं॒प्रायेऽतिकुटिलकषटचष्टासहमृदारण रज्यतन्त्रऽस्िन् 

महामोहकारिणि च योवने कुमार. तथा प्रयत्तथाः। यथा नाप्ह- 

स्यसे जनः. न निन्यसे साधुभिः, न धिकृक्रियमे गुरुभिः. नो- 
प्रारभ्यसे सुहृद्भिः. न याच्यस विद्राद्वः । यथाच न प्रहस्य 

विटेः, न प्रतायेसे कुशलः, .नावलप्यसे सवकवृकेः, न प्ररोभ्यसे 
वनिताभिः, नापहियसे दुखेन । कामं मवान्प्कयेव धीरः, पित्र 
च महता प्रयतेन समारोपितसंस्कारः । तरलहदयमप्रतिवुद्धं च 

मदयन्ति धनानि । तथापि भवदृगुणसंतोषो मामेवं मुखरीकृत- 

वान् । इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे । विद्रांसमपि सचेतन 
मपि महासक्त्वमप्यमिजातमपि धीरमपि प्रयज्ञवन्तमपि पुरुषमिय 

ुर्विनीता खलीकरोति रक्षमीरिति। स्था कलस्यणेः पित्रा करिय- 
माणमनुभवतु भवान्योवराज्यामभिषेकमङ्गलम् । कुलक्रमागतामुद्रह 
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ूर्वपुवैरूढां धुरम् । अवनमय द्विषतां शिरांसि । उन्नमय 
बन्धुवगेम् । अमिषेकानन्तरं च प्रारव्धदिगिजयः परिभरिमनिभि- 
तामपि तव पित्रा सपतद्रीपभूषणां पुनर्विजयस्व वयुधराम् । अयं 

च ते करालः प्रतापमारोपयितुम् । आषूदप्रतापो हि शजा वैलोक्य- 
दर्वि सिद्धादेशो मवति ' दरलेतावदमिधायोपशशाम। | 

उपशान्तवचपमि शुकनामे चन्द्रापीडम्ताभिरमलाभिरुपदेश- 

वाममि: प्रक्षालिति इवोन्मीछिति उव पवित्रीकृत इवोद्भासित इव 

प्रीतयो मुहूत स्थित्वा खमवनमाजगाम । 

ततः कतिपयदिवसापगम् च राजा खयमुक्कषिप्तमङ्गलकर्शः 

सह॒शुकनासेन पृण्यऽटनि पुरोधसा सपादिताशेषराज्यामिषकम- 
लमनेकनरपतिसहमपरिवितः सर्वभ्यम्तीधभ्यः सवाभ्यो नदीभ्यः 
सर्वम्यश्च सागरेभ्यः समाहतेन स्वषधिमिः सवफठेः सवमृद्धि- 
म्यवरतरश्च पगगरहीतेनानन्दवाप्पजलमिग्रेण मन्तपूतेन वारिणा सुत- 
ममिषिषेच । अभिषकसशिलद्रेहं च तं कतव पादपान्तरं निज- 

पादपममुश्चत्यपि तारापीडं तक्षणमेव संचक्राम राजरक्ष्मीः । अन- 

नतरमखिलन्तःपुरपशितया च प्रमाद्रहदयया विलासवत्या खयमापाद- 

तलादामोदिना चन्दनेनानुशिप्तमूतिस्तकारप्रतिपनवेत्रदण्डेन पित्रा 

स्वयं पुरःप्रारव्यसमुत्सारणः सभामण्डपमुपगम्य काञ्चनमयं शशीव 

मरुशृङ्ग चन्द्रापीडः सिंहासनमारुरोह । ` ` 
आर्दस्य चास्य कृतयभथोचितसकलराजरकसमानस्य महते 

म्थित्वा दिगिजयप्रयाणश्चसी प्रम्थानदन्दुभिरण्-भग दध्वान । 

तते दुन्दुभिरवमाकप्यं जयजयेति च सवतः सथुदूधुप्यमाणजयशब्द; 
सिहासनात्सह द्विषतां शिया संचचाल चन्द्रापीडः । समन्तात्ससं- 



५२ कादम्बरीसंग्रहः | 

भ्रमोत्थितेरनुगम्यमानो न | निगत्य 

च पूवोरूढया पतरलेखया सम" यापितामुचितमङ्गल्यारंकार कृरणुकरा- 

मधिश मुक्ताफरजालिना शचतशाखक्रेनातपत्रेण निवायमाणातपा 

निगेन्तुमारभे । 

व्िनिगरतश्च बहुरसिन्दूररणुपाटकन क्षितितण्दोलायमानम्धू 

लमुक्ताकलपाव्नून सितकुमुममाखाजाण्याव्ररशचिरसः संर्सध्या 

तपेन तियगावनिपश्रेदगङ्गप्रवारण तारागणदन्तुरितनिखरद्चि- 

ष मेरुगिरिणव गन्धमादनेनानुगम्यमानः. कनकाच्कारप्रभाकृल्मा- 

 परितावयवेन च समप्यमाणनन्द्रायुध्रन सनार्थ्कतपुराभागः चानं 

दानः प्रधममव शत्क्रतवामाद्यामाभप्रतस्थ् |. 

उच्चलितम्य चाम्य खमवनादृपपादितप्रम्थानमङ्गरो धवल 
दुकूखवासाः सितकुसुमाज्गरागो महता बलसमेन नरे्रबन्देशवान् 
गम्यमानो प्रृतधवलातपत्रो द्वितीय इवे युवराजम्त्वरितपद संचारिण्या 

करिण्या वेदम्पायनः समीपमाजगाम । आगत्य च रजनिकर टव 

रवेरासन्नवतीं बभूव । अनन्तरमितश्चेतश्च निशतो युवराज हति 
समाकष्य प्रधावतां बलानां भरेण तसक्षणमाचकम्पे मेदिनी । क्षणेन 

च तुरगमयमिव महीतलम्, कुञ्जरमयमिव दिक्चक्रवालम् , आतपत्र 

मण्डलमयमिवान्तरिक्षम् , दममदगन्धमय हव समीरणः, भृपाल- 

मयीव प्रजामृषटिः, आभरणाद्चुमयीव वृष्टिः, किरीटमय इव दिवसः, 

जग्रशाव्दम॒यमिव त्रिभुवनमभवत् । 

बरबहुरकोलाहलभीता इव धवरुध्वजनिवहनिरन्तरावृता ययुः 

कापि द दिशः । मलिनावनिरजःसंस्परोरङ्कितमिव समदगज- 
घटावचलसदर्षसंरुढमतिदरमम्बरतरमपससार । प्रबरवेतरिवेत्रलता- 
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समुत्मा्यमाणा इव तुरगखुररजोधूसरताभीता इवारककिरणा मुमुचुः 
पुरोभागम्। उमकरशीकरनिवापणत्रसन रवानपत्रमस्ाटिनानपो दिवसो 

ननाञ्च । क्रमण प्रसपतो बलस्य पुरप्रधावतां जनर्कदुम्धकानां 
माहटन, तपर च क्राहलानां निनादन, सखुररवविमिश्रेण 

च वाजिनां टेषारवण, अनवरतकणतालस्वरतेप्रक्तन च दम्तिनामा- 
इम्बुररवेण, मद्धटयष्ुसव्दसेवधितध्वनीनां च प्रयाणपटहानां निना- 
दन. मुद्मदरितम्ततस्ताड्य्मानानां दिण्डिमानां च निःस्वनेन, जजे- 
गकृतश्रवपरपुटरम्य मूच्छवामवजनस्य | 

कमण च विकचकुवलयवनमिव नेदकेन गगनतलमवष्टम्यमानमल- 
ध्यन क्वागदफनपण्डुना क्षतिक्षादन । बरहररजोधूसरितमसिरिर- 
फिरणविम्धमवचृठचामरमिव निप्यभमभवत् । दुकूलपद्रधवला कद- 
किक्यं कटुषतामाजमाम गगनापगा । नरपाटवलमरमतिगुरुमसदमा- 
ना पृनग्ि मारावतारणाथममरलोकमारराह रजामिषेण मही 

अथ दन्तिनां दि दिदि करविवरविनिःमृतेः शीकरासारे 

रषारवद्रपरकर्ण शच वाजिनां ललाजरुलवजालकैरपशमिते रजसि पुन- 
रुपजातालाक्रामु दश्च सागरसरिलद्विवोन्मय्मारोक्य तदपरिमाणं 
व्ररमुपजातविम्मयः सवतो दत्तदृष्िवङम्पायनश्वनद्रापीडमावभाप्र-- 

"युवराज, क्रम जितं देवेन महाराजाधिराजेन तारापीडन, 
यञ्जेप्यसि । का दिशो न वर्शकेता या वशीकरिष्यसि । कानि दुगाणिन ̀ 
परसाधितानि यानि प्रसाधयिप्यसि । कानि रलानि नोपार्जितानि यान्युपा- 
जंधिष्यसि। केनं विरचितः शिरसि बारकमरकुड्कोमलः सेवाज्ञकिः। 
के बरृष्टाः पादर्ीढे चुडामणयः। कै प्रतिपत्रा वेत्रताः । कैर्न 
दूतानि चामराणि। कैर्नच्ारिता जयश््दाः । एते दि दशरथमगीरं 
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भरतदिकीपालर्कमान्धातृप्रतिमाः कुलामिमानद्ालिनः सोमपायिना 

ूर्ाभिषिक्ता; एथिव्यां सरपार्थिवाश्चृडामणिषहेरद्रटन्ति मङ्गल्या 

मवच्चरणरजःसंहतिम् । एतानि चाप्यमीषामाषट्ावितदशदिगन्तरा- 

लानि सैन्यानि भवन्तमुपासते । तथाहि । पद्य पय यस्यां यम्यां दि 

सि विक्षिप्यते चश्ुम्तस्यां तम्यां रसातलमिवेद्धिरति. वसुधेव सूत. 
ककुभ इव वमन्ति. गगनमिव वपति. दिवस टव म॒जति वलानि । 

अपरिमितवरभराक्रान्ता मन्य स्मरति महाभारतसमग्सक्षामम्याच् 

क्षितिः । एष िखरदरशेषु म्बणितिमण्डलो भ्वजान्गणायतनिव कुत् 

टलाद्धमति कदलिकावनान्तेषु मयृखमादी | मवृशरा चित्रं यत्नाच 

विघरितसकन्छुलयैलसन्िवन्धा महस्रशः शकर्कीमवति बलमरण 

धरित्री, यद्वा बलमरपीटितवमुधाधारणविपरुरा न चरति फणिनां 
पत्युः फणामित्तयः ` इति । एवं वदत एव म्य युवरात्रः तृणमग- 

परकारमन्दिरसदससेवधामुलसितधवलपदातोभिनीमावाम मृ 

मिमवाप । तम्यां चावतीयं राजवत्सवाः क्रियाशकर । सश्च 
तेः समेत्य नरपतिभिरमादेश्च विविधाभिः कथामिर्विना्मानम्तं दिव - 
समदोषमभिनवपितृवियोगजन्मना रोकरावेगेनायाम्यमानहदयो दुःख- 
नात्यवाटयत् । अतिवाहितदिवसश्च यामिनीमपि खशयनीयस्य 

नातिदूरे निहितशयननिषण्णेन वेशम्पायनेन, अन्यतश्च समीपे क्षिति- 
तलविन्यम्तकुथप्रसुपतया पतत्रलेखया सह, अन्तरा पितसंीभ् , अन्तरा 
मातृसंबदधम् . अन्तरा शुकनासमयं कुवेत्ालापं नातयुपजातनिद्रः प्रायेण 
जाग्रदेव निन्ये । प्रलये चोत्थाय तेनैव क्रमेणानवरतप्रयाणकैः प्रति- 

प्रयाणकमुपचीयमानेन सेनासमुदायेन जजंरयन्वसुधराम्. चृणेय- 

न्काननानि, समीकुवैन्विषमाणि परातिष्ठत । रनः इनैश् स्वेच्छया 
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पारभिमन्, नमयन्ुत्ततान् . उननमयन्रतान्, आाश्वासयन्मीतान् , रक्षन 

रारणागतान् . उममून्यनिि्ं न्. उत्सादयन्कण्टकान्, अभि- 

पिञ्चन्स्थानम्थानेषु राजपुत्रान् . समजयत्रतानि. प्रतीच्छन्नुपायनानि. 
गरहन्करान्, आद्विरान्दशव्यवम्थाः, म्थापयन्खचिदहवानि, कुवेन्कीते- 
नानि. ठेखयन् शासनानि. पूजयन्नग्रजन्मनः, प्रणमन्मुनीन् , पालय- 
न्नाश्रमान्. जनयञ्चनानुरागम् . प्रकारायन्विक्रमम्. आरोपयन्प्रता- 

प्रम्. उपचिन्वन्यश्ः, विस्तारयन्गुणान् ८५ 

प्रथिवीं विचचार । प्रथमं प्राचीम्. ततख्िशङ्कतिलच्म्, तता 

रुणलन्छनाम् . अनन्तर सप्तपिताराशबलां दिं विजिग्ये । वध 

तरयण चात्मीषूताशषद्रीपान्तरं सक्रलमव चतुरम्भाधिसार्तवल्यपरि 

प्रमाणं वभ्राम महीमण्डलम् । ततः क्रमेणावजितसकलभुवन 

तलः प्रदक्षिणीकृत्य वसुधां परिभ्रमन्, कदाचित लससमीपचरिणां 

टेमकूटधाम्नां किरातानां मूवणपुरं नाम निवासम्थानं नातिविप्रृष् 

पृवजलनिधर्जित्वा जग्राह | तत्र च निखिलधरणितलपयटनघित्नस्य 

निजबल्म्य विश्रामहेतोः कतिपयान्दिवसानतिष्ठत् 

एकदा तु तत्रम्थ एवे्द्रायुभमारुह्य मरगयानिगेतो विचरन्का- 
ननम्, शेलशिखरादवतीणं यरच्छया किंनरमिधुनमद्ा्षीत् । अपू- 
वैददौनतया तु समुपजातकुतूहछः कृतग्रहणामिलापस्तत्समीपमादरा- 
दुपसर्पिततुरंगः समुपसधन्, अदृषपूरवपुरुषदशेनत्रासप्रावित्रं च 
तत्पलायमानमनवरतपाण्णिप्रहारद्विगुणीक्ृतजवेनेन्द्रायुधेनैकाकीनिगत् 
निजवलसमूहात्ुदूरमनुससार । "अत गृह्यते अत्र गृह्यते, इदं गृही 

तम् ददं गृहीतम् ' इत्यतिरभसाकृष्टचेता महाजवतया तुरगमस्य , 
ुहूतेमत्रेणेकपदमिवासहायस्तस्मास्देशादश्चदशयोजनमात्रमध्वानं 



५६ कादम्बरीसंग्रहः। 

जगाम । तच्चानुबध्यमानं किंनरमिशुनमाटोकयत एवास्य संमुखा- 

पतितमचलतुङ्गशिखरमारुराह । 

आरद च तम्मिन्दानैः इनेम्तदनुसारिणीं निवय दृष्टिम्. 
अचलशिखरप्रम्तरप्रतिहतगतिप्रसरा विधृततुरंगमश्वन्द्रापीडम्तम्मिन् 
काल समारूदश्रमम्बदाद्र्ारीरमिन्द्रायुधमात्मान चावलक्य क्षण- 

मिव विचाय स्वयमेव विहस्याचिन्तयत - किमिति निरथकरमयमात्मा 
मया रिशरुनवायापितः । किमनन गृहीतनागृहीतन वा किनरयुग- 

लेन प्रयाजनम् | यदि गृहीतमिदं ततः क्रिम् | अथ र्म गृहीतं 

तताऽपि करिम् | अहाम मूख॒नायाः प्रकारः | जहा यत्छिचनकारिता- 

यामादरः | अहा निरथक्यापारप्वामिनिवयः | अहा वाण्दिचग्ति 

प्वासक्तिः । साधुफलं कम क्रियमाणं व्रृभा जतम् । अवदयकतन्या 
क्रिया प्रस्तुता विफलीमृता । राजधमः प्रवता न निष्पन्नः | 

गुवथः प्रारब्धा न परिसमाप्तः । विजिरपुष्यापारः प्रयतता च द्धः। 
कस्मादहमाविष्ट दवात्मृष्टनिजपरिवार एतावत मूमितायान | कम्मान्च 

मया निप्परयाजनमिदमनुगतमश्चमुखद्रयम् | इति विचायमाण यत्सल- 
मयमातव मे पर इव दासमुपजनयति। न जान कियताध्वना 
विच्छिन्नमिता बलननुयायि म॒ । महाजवा दीन्द्रायुधा निमषमत्र 

णातिदूरमतिक्रामति । न चागच्छता मया तुरगवेगवशाक्कि्रमिधन 

बद्धदष्टिनासिन्रविरखतसयतशाखागुल्मकतासन्तानगहने निरन्तरप- 

तितुष्कपणोवकीणतठे महावने पन्था निरूपितः, यन प्रतिनिवृत्य 
यास्यामि ।` न चास्मन्प्रदेशे प्रयलनाऽपि परिभरमता मल्यधमां 
कथिदासा्ते, यः सुवणेपुरगामिनं पन्थानमुपदक्ष्यति । श्रुते हि मया 
बहुशः कथ्यमानम् , उत्तरेण युव्णपुरं सीमान्तेखा परथिवयाः सवे- 
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जनपदानाम्, ततः परतो निमीनुषमरण्यम्, तच्चातिक्रम्य कैलास- 
गिरिरिति । अयं च कैलासः । तदिदानीं प्रतिनिवृत्येकाकिना स्व- 
यमुखक्षयेतपेश्य दक्षिणामाशां करेवलमङ्गीकृत्य गन्तम्यम् । आत्म- 

कृतानां हि दोषाणां निवतमनुभवितत्यम् फलमासनैव' इत्यवधाै 
वामकरतलवनितरदिमपासम्तुरंगमं उयावतेयामास । 

व्यार्बातततुरगश्च पुनश्चन्तितवान् - ' अयमुद्धापितप्रभाभा- 

स्वगो भगव्रामानुरपुरः दविवसश्रियरो र्यनामणिरिव नभोमध्यमलेक- 

गति । परिधापयति; द्रयुधः } तदनं तावदागदहीतकतिपयदूवां 

प्रवारकवरं कमिपश्ित्रमि प्नातथीनोदकमपनीतश्रमं करत्वा म्बयं च 

सकट परीता करम्वित्तोगधदछायायां मुहतमात्रं विश्रम्य ततो 

गमिप्यामि' दति चिन्तयित्वा सलिरमन्वेषयन्मुहुमुदुरितस्ततो द- 
नट्ट पेट तरगिनीजरवगाहोयितस्यानिरादपक्रान्तस्य च महतो 

वनगजयुधध्य चरणोत्थापितैः पङकपटकेरर्दर्ितं मागमद्राक्षी् | 

दपजातञखारयङ्कश्च ते प्रतीपमनुसरन्, उद्भीवदस्येरपरि 

ठत्रमण्डजकरिः सरयसाठसलकीप्रयिरविररेरपि निरदसाखतया विर- 
लेरियोपटदयमाणेः पदपेषपेतेन गन्धपापाणपग्मिलामोदिना वेत्ररता- 

प्रतानप्ररुदेणुना केलासतकेन दुंचिदध्वानं गत्वा तस्येव केखस- 

शिखरिणः पूरवेत्तिे रिग्भगेऽत्यायतं तरुखण्डं ददर । तच्च ॒कमल- 
मधुपानमत्तानां श्रोत्रहारिमिः कर्टंसानां कोलादटेराहूयमान इव 

प्रविवेश । 

प्रविद्य च तस्य तरुखण्डस्य मध्यभागे मणिद्णमिव त्ररो- 

क्यल्म्याः, स्फटिकमूमिगृहमिव वलुंधरदेव्याः, निगेमनमागीमिषु 
सागराणाम् , त्रिभुवनपुण्यराशिमिव सरोरूपेणावस्थितम् , वैदूयैगिरि- 



५८ कादम्बरीसंग्रहः। 

जालमिव सटिलाकारेण परिणतम्, आपूर्णपयेन्तमप्यन्तःम्पष्टद्ट- 
सकखवृत्तान्ततया रिक्तमिवोपलक्ष्यमाणम्, प्रतिमानिभेनान्तःप्रविषं 

सकाननरोरनक्षतग्रहचक्रवालं वरिमुवनमुद्धिन्रपङ् जनोदरेण नारायण- 
मिव बिभ्राणम् , असकरपितामहपग्पूरितकमण्डटुपग्पूतिजलम् . अने- 

कृशो वालविल्यकदम्बककृतसेध्योपासनम् , बयः सलिठावतीण- 

सावित्रीभगरदेवताचनकमलसहसम् . महस्रशः सपतर्षिमण्डलम्नान- 

पवित्रीक्रतम . क्रचिद्ररुह सोपात्तकमलवनमकरन्दम् . क्रचिक््यम्बक- 

वृषमविषाणकोटिखण्डिततरशिलासलण्डम् . कचि्ममहिषशृङ्गारिखग- 
विशषिप्तफेनपिण्डम् . कचिदेरावतद्नमुमलखण्डितकुमुदखण्डम्. अ- 

दष्टान्तमतिमनोहरमाहादनं दष्टरच्छादं नाम सगे दृष्टवान् | 

आलाकमात्रेणेवापगतश्रमा दृटा मनम्येवमकरोत्-- अहा 
निप्फरमपि मे तुरगमुखमिधुनानुसरणमेतदाखोकयतः सरः सफल- 

तामुपगतम् । अद्य परिसमाप्तमीक्षणयुगरम्य द्रष्टम्यददनफलम् । 

आलोकितः खट रमणीयानामन्तः । चष्ट॒ आहादनीयानामवधिः। 

वीक्षिता मनोहराणां सामान्तर्खा । प्र्क्षीकृता प्रीतिजननानां पर- 

समाप्तिः । विलोकिता ददोनीयानामवसानमूमिः। इदमुत्पायय सरम्स- 

लिलमगरतरसमुत्पादयता वधसा पुनरुक्ततामिव नीता स्वमृष्टिः । इद 
मपि खल्वमृतमिव सर्व॑न्रियाहादनसमथम् । अतिविमलतया चक्षुषः 

प्रतिमुपजनयति। रिरिरतया स्पशेयुखमुपाहरति। कमल्युगन्धितया 
प्राणमाप्याययति । हंसमुखरतया श्रुतिमानन्दयति। म्बादुतया रसना- 

माहादयति | नियतं चास्थेव ददनतृष्णया न परित्यजति भगवान्कै- 
र{सनिवासव्यसनमुमापतिः। न खट साप्रतमाचरति जलशयनदोहदं 

देवो रथाङ्गपाणिः । यदिदममृतरससुरमिसलिकमपहाय रवणरसपर- 
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पपयस्युदन्वति स्वपिति । नूनं चेदं न प्रथममासीत्सरः । येन प्रर- 
यवराहधोणामिधातभीता भूतधात्री कलश्चयोनिपानपरिकरितसक- 
सलि सागरमवतीणा, अन्यथा यदयत्लागाधानेकपातालगम्भीराम्भपि 

निमा मवेन्महासरपि किमेकेन महावराहसहतैरपि नासादिता 
भवेत् । नूनं चाम्मदव सलिल्ठेशमादायादाय महाप्रस्येषु प्रलय 

पयोदाः फएावयन्ति मुवनान्तराणि । मन्ये च यत्पृष्टेरवाक्सलिल मयं 

ब्रह्माण्डरूपमादौो मुवनममृत्तदिदं पिण्डीभूय सरोतपदेशेनाव- 

म्थितम्' | 

दति विचारयन्नव तम्य॒रिलाश्कलकर्करावाटुकप्रायम् , 
विद्याधर दृतसनालकुमुदकलापाचितानेकचकमैकतणिङ्गम्, दक्षिणं 
तीरमासाद्य तुरगादवततार । अवतीय च व्यपनीतपयाणमिनद्रायुधः 
मकरोत् । क्षितितलटृटितोस्थितं च गृहीतकतिपरययवसप्रासं सरोऽव- 

ताय ॒प्रीतसलिलमिच्छया स्नातं चात्थाप्यान्यतमम्य समीपवर्तिन- 

म्तरोमूलशाखायामपगतखलीनं हम्तपाराशरङ्करया कनकमुय्या चरणो 
वद्धा पुनरपि सछिलमवततार । ततश्च प्रक्षालितकरयुगलश्चातक 

टव करत्वा जरमयमाहारं सरःसण्लादुदगात् । प्रल्ग्रमम्ररशिशिरेश्च 
समृणालकेजेलकाणिकाचितेः कमकिनीपलाशेखतागण्डपपरिक्षिप् चि 

लाते पृस्तरमास्तीये निधाय शिरसि पिण्डीकृतमुक्तरीयं निषसाद । 

महतं विश्रान्तश्च तस्य सरस उत्तरे तीरप्रदेशे समुच्चरन्तमुन्मुक्तक- 
टेन निश्वरश्रवणयपुरेन तन्मुखीमूतेनोद्रीवेणेन््रायुधेन प्रथममक- 

णिते श्रतिुभगं वीणातन्त्रीञ्चकारमिश्चममानुषं गीतरशन्दमश्रणोत् । 
शरुत्वा च कुतोऽत्र विगतमत्यसेपति प्रदेशे गीतध्वनेः संमूतिरिति,. 
समुपजातकोतुकः कमशिनीपत्तूस्तरादु्थाय तामेव गीतसंपातसू- 
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चितां दिशे चक्षुः प्राहिणोत् । अतिदवीयस्तया तु तस्य प्रदेशस्य 

प्रयतनव्याप्रतलोचनोऽपि विरोकयन्न किंचिद े । तमेव केवलमनवरतं 

गीतशब्दं शुश्राव । कुतृहल्वल्ाच्च गीतध्वनिप्रमवजिज्ञासया कृतग- 

मनवुद्धिदत्तपयाणमिन्द्रयुधमारद्च परियगीतेः प्रथमप्रम्थितेरप्राथितेरपि 

वनहरिणैरुपदिदथमानवत्मो पश्चिमया सरस्तीरयनरेखया निमित्ती 
कृत्य तं गौतध्वनिममिप्रतस्थ । 

करमेण च संमुखागंतरच्छनिञ्चरजककणजालजनितजडिमभिः 
पुण्यैः केलासमारुतरमिनेन्यमाना गतव! च तं प्रद्रयम् , उुक्तमु 
खनखशिखरशकाठितफाललफौ तः, जलथरजठटुवयरुग्धयातकध्यान 

खरिततमार्खण्डः. देभकटभकोट्टनपदववलितसवरीवस्यः, अवि. 

रलफलनिकरावनतनालिकिरवनः. अन्तरान्तरा केलासतरंगिणीतःगित- 
सिकतिलतलमूमिभाः पादपः पारत चद्ररननान्लमतेस सरसः 

पश्चिमे तीरे कलसपादश्य मूृततयभानसनिविषठे नयवहः दपः 
दूत्यं ॑सिद्धाय॒तनमपटयत् | 

तच्च प्रविदयाद्रक्षीच्चतुःतम्भम्पयट कण्टपिकरातदव तय 

अमटमुक्तारिर्घ(दितलिङ्गम्. अश्पत्रियुवनवान्दितचरणय्, चरा- 

चरगुसम्, चतुमुखम्, भगवन्तं च्यम्बकम् । 

तस्य च दक्षिणां मूतिमश्चियामिमुखीमासीनाम्, उपरचि- 
तन्रह्मासनाम् , अतिविभ्तारिणा सवदिडमसखष्ावकनाति्दीधकारसंचि- 

तेनं तपोराशिनेव विसपता दहप्रभावितानेन सगिरिकाननं दन्तमय 

मिव तं प्रदेशं कुवेतीम्, पञ्चमहामूतमयमपहाय द्रभ्यातमकमङ्गनिष्पा- 

दनोपकरणकङरापं धवलगुणेनेव केवलेनोत्पादिताम् , क्षीरोदधिदेवता- 
मिव सहवासपरिचितहरचन्द्ररुखोक्कण्ठङ्ृष्टाम्, त्रयीमिव कलियुग- 
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ध्वस्तधमंशोकगृहीतवनवासाम्, श्तद्रीपरक्ष्मीमिवान्यद्रीपावलोक- 

नकुतूहलागताम्, धमेहदयादिव निगेताम्, शङ्खादिवो्कर्णम् , 
मुक्ताफलादिवाङ्कृष्टाम्, इयत्तामिव धवलिन्न :, जटापाराग्राथितसु- 

त्माङ्गन मणिमयं नामाङ्कमीश्वरचरणद्रयमुद्रहन्तीम् , अयुग्मरो- 

चनसकाशात्पमसादरन्धेन चूडामणिचन्द्रमयूखजारेनेव मण्डली- 

कृतेन ब्रह्मसूत्रेण पवित्रकरृतकायाम् , उस्सङ्कगतां च खमुता- 
मिव सूक्ष्मरद्भखण्डिकाङ्गुटीयकपूरिताङ्गुटिना त्रिपुण्डूकावरोषभ- 

म्मपाण्डुरेण प्रकोष्ठवद्भशङ्कखण्डकेन दन्तमयीं दक्षिणकरेण वीणा- 
माम्फालयन्तीम्, सुमधुरया च गीत्या देवं विषपाक्षमुपवीणय- 
न्तीम्, प्र्यक्षामिव गन्धवविदयाम्, निममाम्, निरहकाराम् , 

निमत्सराममानुपरक्रतिम्, दिव्यत्वादपरिज्ञायमानवयःप्माणामप्य- 
एद शवषदेसीयामिवोपलक्ष्यमाणाम् , प्रतिपत्नपाडुपतत्रतां कन्यकां 

¢ र 

ददश | 

ततोऽवतीयै तरुशाखायां वद्धा तुरेगमुपसल्य भगवते 
भक्त्या प्रणम्य त्रिलोचनाय तामेव दिव्ययोषितमनिमेषपक्ष्मणा नि- 

श्चखनिबद्धरक्षयेण चक्षुषा पुननिरूपयामास । उदपादि चास्य तस्या 

रूपसंपदा कान्त्या प्रशान्त्या चाविभूतविस्मयस्य मनपि-- “अहो 

जगति जन्तुनामसम्थितोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्तान्तराणि। तथाहि। 

मया मृगयायां यदृच्छया निरथकमनुबधरता तुरंगमुखमिधुनमय- 
मतिमनोहरो मानवानामगम्यो दिम्यजनसंचरणोितः प्रदेशो वी- 

क्षितः । अत्र च सलिरमन्वेषयत। हदयहारि सिद्धजनीपस्पष्टजलं 
सरो इष्टम् । तत्तीररेखाविश्रान्तेन चामानुषं गीतमाकर्णितम् । तच्ा- 
नुसरता मानुषदुरुभददरौना दिव्यकन्यकेयमारोकिता । न हि मे 
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संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति । आकृतिरेवानुमापयत्यमानुषरताम् । 

कुतश्च मल्य॑लोके संभूतिरेवविधानां गन्धवेध्वनिविदेषाणाम् । तद्यदि 
मे सहसा दोनपथान्नापयाति, नारोहति वा कैशसशिखरे, नोति 
वा गगनतलं, ततः का से, क्रिमभिधाना वा, किमथे प्रथमे वयि 

प्रतिन्ना व्रतमिति सथेमेतदेनामुपमल परच्छामि । अतिमहानयम 
वकार आश्चयाणाम्' इत्यवधायं तस्यामेव स्फटिकमण्डपिकाया- 
मन्यतमं स्तम्भमाध्रित्य समुपविष्टो गीतसमाप्त्यवसरं प्रतीक्षमाण 

स्तम्थे । 

~ [ज अथ गीतावसाने सा कन्यका समुत्थाग्र प्र्षिर्ण्रत्य 
कृतहरप्रणामा परिय चन्द्रापीडमावरमापर ` खागतमतिशरये | कथ 
मिमां मूमिमनुप्राप्तो महामागः । तदुत्तिष्ठ । आगम्यतामनुमूयता- 
मतिथिसत्कारः ' इति । एवमुक्तस्तु तया संभाषण्मत्रिणेवानुगृहीत 
मात्मानं मन्यमान उत्थाय भक्तया कृतप्रणामः * भगवति, यथा. 
ज्ञापयसि' दृत्यभिधाय दर्दितविनयः दिष्य टव तां व्रजन्तीमनु 

वत्राज | व्रजेश्च समथयामास-- हन्त. तावन्नेयं मां दृष तिरोभूता । 
तं हि मे कुतृहयेन प्रशवाश्चया हृदि पदम् । यथा चेयमस्याम्तपः 

स्विजनदुकमदिव्यूपाया अपि दाक्षिण्यातिद्चया प्रतिपत्तिरभिजात। 
विभाव्यते, तथा संभावयामि नियतमियमखिलमात्मोदन्तमभ्यश्य 
माना मया कथयिप्यति' दयेव च कृतमतिः पदश्चतमात्रमिव गत्वा 
भंन्तःस्थापितमाणिकमण्डटुमण्डलाम् , एकान्तावलम्बितयोगपद्टिकाम् , 

विश्ालिकाशिखरनिबद्धनासिकेरीफलवल्कलमयपोतोपानदयुगोपेताम् , 
शृङ्खमयेन भिक्षाकपारेनाधिष्ठिताम्, संनिहितमस्मालबुकां गुहा- 
मद्राक्षीत् । तस्याश्च द्वारि शिखातले समुपविष्टो वल्करक्षयनशषिरो- 
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मागविन्यस्तवीणां ततः पणेपूरेन निद्वरादागृहीतमधसलिरमादाय 
तां कन्यकां समुपम्थिताम् , " अलमतियन्त्रणया । कृतमतिप्रसदेन । 
भगवति, प्रसीद । विमुच्यतामयमत्यादरः । त्वदीयमालोकनमपि स- 
वेपापप्रशमनमघमपरणमिव पवित्रीकरणायालम् । आस्यताम्! इत्यत्र. 
वीत् । अनुवध्यमानश्च तया तां सवीमतिथिसपर्यामतिदृरावनतेन 
शिरसा सप्रश्रयं प्रतिजग्राह । 

कृतातिथ्यया च तया द्वितीयशिरातसोपविष्टया क्षणमिव 

ुप्णीं स्थित्वा क्रमेण परिप्रष्टो दिगिजयादारभ्य कंनरमिशुनानुस- 
रणप्रसङ्गनागमनमात्मनः सवमाचचक्षे | विदितसकलवृत्तान्ता चोत्था- 
य सा कन्यका भिक्षक्रपालमादाय तेष्रामायतनतरूणां तलेषु विच- 

चार । अचिरेण तस्याः म्वयंपतितेः फलेरपूर्यत मिक्षामाजनम् । 
आगत्य च तेषां फलानामुपयोगाय नियुक्तवती चन्द्राषीडम् । आ 
सीचच तस्य चैतपि- `नाम्ति खल्वसाध्यं नाम तपसाम् । किमतः 

परमश्च यदत्र व्यपगतचेतना अपि सचेतना इवास्य भगवत्यै सम- 
तिमूृजन्तः फलान्यात्मानुग्रहमुपपादयन्ति वनस्पतयः । चित्रमिदमा- 
रोकितमस्मामिरद््टपूवेम्' इत्यधिकतरोपजातविस्मयश्चोस्थाय तमेव 
प्ेशमिन्द्रायुधमानीय व्यपनीतपयौणं नातिदूरे संयम्य निडीरजलनिर्व- 
तितक्ञानविधिस्तान्यमृतरसस्वादन्युपमुज्य फलानि पीत्वा च तुषार- 

रिष्िरं प्रमूबणजलमुपसपदयेकान्ते तावदवतस्थे, यावत्तयापि कन्यक्षया ` 
मृतो जफलमूलमयेप्वाहरेषु प्रणयः । 

अथ परिसमापिताहारां निवेतितसन्ध्योचिताचारां भिकातङे 
विश्न्धगुपविषटं निभृतयुपसृत्य नातिदूरे समुपविदय भुहतेभिव. 
स्थित्वा चन्द्रापीडः सविनयमवादीत् - ' भगवति, वत्मघ्रादमराि्रोत्सा- 
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हितेन कुतृहटेनाकुढीक्रियमाणो मानुषतासुलभो षिमा बलादनि- 
च्छन्तमपि मां प्रश्चकमौणि नियोजयति । जनयति हि प्रभुप्रसाद- 
रवोऽपि प्रागस्म्यमधीरप्क्रतेः । स्वल्पाप्येकदेशावभ्थाने कालका 
परिचियमुत्पादयति । अणुरप्युपचारपरियिह : प्रणयमारोपयति । त. 
यदि नातिखेदकरमिव ततः कथनेनातमानमनु्राहममिच्छामि । अति 

महत्व मवददनास्रभृति मे कैतुकमस्मिनिविषये । कतरन्मरतामृ- 
षीणां गन्धवाणां गुह्यकानामप्सरसां वा कुरमनुगृहीतं भगवत्या 
जन्मना । किमथ वास्मिन्कुयुमसुकुमारे नवे वयामि त्रतग्रहणम् । 

केदं वयः । केयमाकृतिः । क चायं लवण्यातिशचयः । केयमिन्धि- 

याणामुपश्ान्तिः । तदद्भुतमिव मे प्रतिभाति । किंनिमित्तं वानक- 
सिद्धसाध्यसंबाधानि सुररोकसुलमान्यपदहाय दिन्याश्रमपदान्येकाकिनी 

वनमिदममानुषमधिवससि । कश्चायं प्रकारः, यंत्तेरेव पल्चभिमहाम्- 
तेरारब्धमीदशीं धवरतां धत्ते शरीरम् । नेदमस्मामिरन्यत दृष्शरुत- 
पूवम् । अपनयतु नः कौतुकम् । अविदयतु भवती स्वम् इये 
वमभिहिता सा करिमप्यन्तध्योयन्ती तूर्णी मुहूतमिव स्थिता 
निःशस्य स्थूरस्थूमरनुबद्धनिन्दुमिरशरमिरामील्तिरोचना निःशब्दं 
रोदितुमारेमे । 

तां च प्ररुदितां दृष्ट चन्द्रापीडस्तरक्षणमचिन्तयत्-- अहो 

ुनिंषारता व्यसनोपनिपातानां, यदीदशीमप्याृतिमनमभिभवनीया- 
 मात्मीयां कुवन्ति । सवथा न हि कंचन न स्परशन्ति शरीरधमो- 
णमुपतापाः । बलवती हि द्रन््रानां प्रवृत्तिः । इदमपरमधिकतरमु- 
पजनितमतिमहन्मनसि मे -कोतुकमस्या बाप्यसङिरुपतेन । न हस्पी- 
यसा शोककारणेन कषत्रीकरियन्ते एवंविधा मूतौयः । न हि षुदरनिषो- 



कादम्बरीसग्रहः ६५ 

तपातामिहता चलति वमुधा' इति सवधितकृतृहरश्च सोकस्मरण- 
हेतुतामुपगतमपराधिनमिवात्मानमवगच्छम्नुस्थाय प्रस्वणादञ्जकिना 

मुखप्क्षालनोदकमुपनिन्ये । सा तु तदनुरोधादषिच्छिन्नवाप्पजरधा- 
रसंतानापि किंचित्कषायितोदरे प्रक्षाल्य रोचने वल्कलोपान्तेन वद- 
नमपमूज्य दीषमुप्णं च निःशरस्य शनैः परत्यवादीत् - ' राजपुल, किम- 
नेनातिनिगरृणहदयाया मम ॒मन्दभाग्यायाः पापाया जम्मनः प्रभृति 
वेराग्यवृततान्तेनाश्रवणीयेन श्रतेन । तथापि यदि महतृहरं तक- 
भरयामि । श्रूयताम् । 

एतत्पायेण कलस्याणाभिनिवेिनः श्रतिविषयमापतितमेव यथा 
विवुधसद्न्यप्सरसो नाम कन्यकाः सन्ति । तासां चतुर्दश कुकनि। 
एकं भगवतः कमल्योनेमनसः समुलननम् । अन्यद्रेदभ्यः संभूतम् । 
अन्यदरमररुदधूतम् । अन्यत्पवनास्सूतम् । अन्यद्तान्मथ्यमानादुषि- 
तम् । अन्यञ्जलाञ्जातम् । अन्यदफकिरणेभ्यो निगेतम्। अन्यत्सो- 
मररिमभ्यो निष्यतितम् ।अन्यद्धमरुद्धतम्। अन्यत्सोदामनीभ्यःपरवत्तम। 
अन्यन्मृत्युना निर्मितम् । अपरं मकरकेतुना समुत्ादितम् । अन्यतु 

दक्षस्य प्रजापतेरतिप्रमूतानां कन्यकानां मध्ये द्रे सुते मुनिररिष्टा च 
बमूवतुस्ताभ्यां गन्धैः सह करद्वयं जातम् । एवमेतान्येकत्र चतु- 
दृश कुलानि । गन्धवौणां तु दक्षात्मजाद्वितयसंभव तदेव कुलद्भयं 
जातम् । तत्र मुनेस्तनयश्चितसेनादीनां पञ्चदशानां भातृणामधिको 
गुणः षोडराधित्रथो नाम । स किल सर्वेषां गन्धवोणामाधिपत्यं 
ररव एवाप्तवान् । इतश्च नातिदरे तस्वाप्माद्भारतव्ादुत्तरेणानन्तरे 
कि पुरषनाश्नि वर्षे वषपवेतो हेमकूटो नाम निवासः । तत्र च तद्ुज~ 

युगपरिपारितान्यनेकानि गन्धपैरातसहसराणि प्रतिवसन्ति । तेनेव 
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चेदं चेत्रथं नामातिमनेोहरं काननं निर्मितम् । इदं चाच्छोदामिधा- 
नमतिमहत्सरः खानितम् । अयं च भवानीपतिरुपरचितो भगवान् । 
अरिष्टायास्तु पुत्रस्तुम्बुरपरभृतीनां सोदयोणां प्ण्णां उयेष्ट हसो 

नाम जगद्विदितो गन्धवेस्तम्मिन्दितीये गन्धव॑कुले गन्धवैराजेन चित- 

रथनैवामिषिक्तो वाल एव राज्यपदमासादितवान । अपरिमितगन्ध- 

वेबलपरिवारस्य तस्यापि म एवं गिरिरधिवामः । यत्तु तत्पोममयृग्- 
संभूतानामप्परमां कुलं तम्माकिरणजालानुमारगसितेन मकठनेव गज 

निकरकराकरापलावण्येन निर्मिता त्रिभुवननयनाभिरामा भगवती 
दितीयेव गोरी गारीतिनान्ना टिमकरक्िरणावदातवणा कन्यका प्रमृता । 

तां च द्वितीयगन्धर्वकुलाधिपरिर्हमः प्रणयिनीमकरोत् । मा तु 
हंमेन मयोजिता मदयममागमोपजनितामतिमहतीं मुदमुपगतवती । 

निखिखन्तःपुरस्वामिनी च तस्याभवत् । 
¢ तयोश्च तादशयोमहासनोरहमीदृक्ली विगतरक्षणा लोकाय 

केवलमनकटुःखसहसख्माजनमेकवात्मजा समुत्पन्ना । तातम्त्नप्रलयः 
तया युतजन्मातिरिक्तेन मदोस्सवेन मजन्माभिनन्दितवान् । अवाप्त 

च दशमेऽहनि कृतयथोचितसमाचारो हाश्वेतेति यथार्थमेव नाम 
कृतवान् । साहं पितृभवने बालतया कलमधुरप्रलापिनी वीणेव 
गन्धवाणामङ्कादङ्कं सचरन्तयविदितस्नेदशोकायासमनोहरं शेशवमति- 
नीतवती । क्रमेण च तं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन मधु. 

मास इव नवपह्टवेन नवप्वव इव कुसुमेन कुसुम इव मधुकरेण 
मधुकर इव मदेन नवयोवनेन पदम् । 

अथ ॒विनुम्भमाणनवनशिनवनेषु सकलजीवलोकहदयानन्द- 

दायकेषु मधुमासदिवसेष्वेकदाहमम्बया सह मधुमासविप्तास्तिशोमं 
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प्रकुहनवनखिनकुमुदकुवलयकहारमिदमच्छोदं सरः स्नातुमभ्या- 
गमम् । अत्र च बदृलकुुमरजःपटलमम्रकलहसपदरेखमतिरमणीय- 

मिदं तीरतरुतर्मिति म्निग्धमनोहरतरोदेशदरनलोभाक्षिप्तहृदया सह् 
सखीजनेन व्यचरम् । 

[द् क 

एकर्िश्च प्रदेशे ज्ञटिति वनानिटेनोपनीतं निभेरविकपितेऽपि 
काननेऽभिमतान्यकुमुमपरिमेलं विस्पन्तमहमहमिकया मधुकर कुरे- 

रनुवध्यमानमनाघ्रातपूरवममानुषरोकोचितं कुदुमगन्धमभ्यजिघ्रम् 

कुतो ऽयमिल्युपारूढकुतृहसा चाहं मुकुलितलोचना तेन कुसुमगन्धेन 
मधघुकरीवाकरप्यमाणा कतिचित्पदानि गत्वा, दरद्रतारानेन्धनीक्रतमदन- 

दोकविधुरं वसन्तमिव तपस्यन्तम् , अतितजखितया प्रचरतदि्टता- 
पञ्नरमध्यगतमिव विभाव्यमानम्. णकेन सनालवक्रुलफलाकारं कम- 

ए्डलुमपरेण च म्फटिकाक्षमाजिकां करेण करलयन्तम् , आत्मतेजसा 

विजिल्य सवरितारमागृहीतेन परिवेषमण्डगेनेव मोञ्चमेखलागुणेन परि 
कषिप्तजघनभागम्, अलंकारमिव ब्रह्मचयेस्य, यौवनमिव धमम्य 
विलासमिव सरखल्याः, खयंवरपतिमिव सवेविद्यानाम् , सकेतस्थान 

मिव सवश्रृतानाम् , आत्मानुरूपेण सवयसा परेण देवताचनकुसुमा 

युचिचिन्वता तापसकुमारेणानुगतम्, अतिमनोहरं स्नानाथमागः 
मुनिकुमारकमपरयम् । 

तेन च कणीवतसीङ्ृतां कृत्तिकातारास्तवकानुकारिणीमदृष्टपूव 
कुसुममञ्ञरीमद्ाक्षम् । अस्याः परिभृतान्यकरुुमामोदो नन्वयं परिम 

इति मनसा निरिचित्य तं तपोधनयुवानमीक्षमाणाहमचिन्तयम् - 
‹ अहो ूपातिशयनिष्पादनोपकरणकोशस्याक्षीणता विधातुः । फलति 

भृवनाद्धतरूपसेमारं भगवन्तं कुसुमायुधमुत्पाच तदाकारातिरिक्त्प 



६८ कादम्बरीसंग्रहः। 

राशिरयमपरो मुनिमायामयो मकरकेतरुत्पादितः । मन्ये च 

सकलजगन्नयनानन्दकरं शशिषिम्ब विरचयता रक्ष्मीटीलावास- 

भवनानि कमलानि पृजता प्रजापतिना प्रथममेतदाननाकारकरणकरौ- 
दलाभ्यास एव कृतः । अन्यथा किमिव हि सदृशवस्तुविरचनायां 

कारणम् । अर्खकं चेदं यथा किर सक्रगः कलाः कलावतो बहुल- 

पक्षे क्षीयमाणस्य सुपुञ्नानान्ना रदिमिना रविरापिबतीति । ताः खल्व- 

स्य गभस्तयः समस्ता वपुरदिमाविश्चन्तीति । कुतोऽन्यथा रूपापह- 
रिणि इ्केराबहके तपसि वतंमानम्यदं छावण्यम् ' इति विचिन्तयन्तीः 
मेव मामविचारितगुणदोपविोषो खूपकपक्षपाती नवयोवनयुलभः कचु 
मायुधः परवश्रामकरोत् । 

उच्छसितेः सह ॒विम्मृतनिमपेण कंचिदामुकुलितपक्ष्मणा 
दक्षिणेन चकषुषा सम्प्रहमापिवन्तीव, किमपि याचमानेन, हाहा फिमि- 
दमसाप्रतमतिहेपणमकुलकुमारीजनोचितमिदं मया प्रस्तुतमिति जाना- 

नाप्यप्रभवन्ती करणानाम् , स्तम्मितेव, शिखितेव, केनापि विधृतेव, 
निष्पन्दसकलावयवा तमतिचिरं व्यलाकयम् । अनन्तरं च मेऽन्त- 
मेदनावकारमिव दातुमाहितसंताना निरीयुः श्वासमरुतः । स्वेद- 
सलिलखवलेखाक्षारितिवागलष्ठञ्जा । 

आसीच्च मम मनपि-- “शान्तानि दूरीकृतविषयम्यतिकरेऽस्मिञ्चने 
मां निक्षिपता किमिदमनर्येणासरशषमारब्धं मनसिजेन । एवं च 

नामातिमूढं हृदयमङ्गनाजनस्य । यदनुरागविषययोम्यतामपि विचार. 

यितुं नारम् । केदमतिमाश्वरं धाम तेजसां तपसां च । क च 
्राङृतजनामिनन्दितानि मन्मथपरिस्पन्दितानि । नियतमयं मामेवं 

मकराम्छनेन विडम्ब्यमानामुपष्टसति मनसा । चितं चेदं यदह. 
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मेवमवगच्छन्त्यपि न रशक्तोम्यासनो विकारमुपसहतम् । कथम- 
नेन क्षणेनाकारमात्रालेकनाकुरीमूतमेवमस्वतन्त्रतामुपेल्न्तःकरणम् । 

यावदेव सचेतनाम्मि यावदेव च न परिस्फुटमनेन विभाव्यते मे 
मदनदुश्वेष्टितलाघवमेतत् , तावदेवास्मासदेश्ादपसपेणं श्रेयः । कदा- 
चिदनाभिमतभ्मरविकारदशनकुपितोऽयं शापाभिन्ञां करोति माम् । 

अदृरकोपा हि मुनिजनप्रकृतिः' दृत्यवधायौपकषपणामिरापिण्यहम - 
भवम् । अरोषजनपूजनीया चेयं जातिरिति कृत्वा तस्मे प्रणामम- 
करवम् । 

अथ कृतप्रणामायां मयि दुलद्वशासनतया भगवतो मनोभुवः 
अविनयबहुलतया चाभिनवयौवनस्य, चपलतया च मनोवृत्तेः, तथ' 
भवितव्यतया च तस्य तम्य वस्तुनः, किं बहूना मम मन्दभाग्य 

दोरारम्यादस्य चेदृशम्य करेशाम्य विहितलात् , तमपि मद्विकारदर्शनाप 
हृते प्रदीपमिव पवनम्तररतामनयदनङ्गः । तया तु तस्याति 
प्रकटया विकरृल्या द्विगुणीकृतमदनवेश्षा तसक्षणमहमवणेनयोगय 
कामप्यवस्थामन्वभवम् । 

्राप्तरसरा चोपपरत त द्वितीयमस्य सहचरं सुनिवालकं प्रणामपूवे- 
कमपरच्छम्--“ मगवन् किममिधानः। कस्य चायं तपोधनयुवा । किं- 

ना्नस्तरोरियमनेनावतंसीकृता कुसुममञ्जरी । जनयति हि मे मनसि 
महत्कोतुकमस्याः समतसर्पतनसाधारणसोरभोऽयमनाप्रातपूर्वो गन्धः” 

इति। स तु मामीषदिहस्या्रवीत्- “बारे, किमनेन पृष्टेन प्रयोजनम् । 
अथ कोतुकमावेदयामि । श्रयताम् । 

अप्ति खलु सकलत्रिमुबनप्ख्यातकीर्तमहापुनिरदिम्यलोकनि- 
वासी श्रेतकेतुनाम । तस्य च कदाचिहेवताचनकमणानयुद्धतु मन्दा- 
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किनीमवतरतश्िमुवनयुन्दरं रूपमास्वादयन्त्या मन्मथकिकृताया विक- 

चपुण्डरीकोपविष्टाया देभ्या क्ष्म्यास्सद्य एव कुमार एष समुदपादि । 
ततस्तमुत्सङ्गनादाय सा ' भगवन् , गृहाण तवायमात्मजः ' इत्युक्तवा 
तस्मे श्रतकेतवे ददौ । असावपि बालजनोचिताः सवः क्रियाः 
कृत्वा तस्य पुण्डरीकसंमवतया तदेव पुण्डरीक इति नाम चक्रे । 
प्रतिपादितव्रतं च तमागृहीतसकरविद्याकलपमकार्षीत् । सोयम् । 

द्यं च सुरामुरेमथ्यमानासक्षीरसागरादद्रतः पारिजातनामा 

पादपम्तस्य मञ्नरी | यथा चेषा व्रतविरुद्धमम्य श्रवणसंसगमासा 

दितवती तदपि केथयामि । अद्य चतुदृक्षीति भगवन्तमम्विकापति 

कैलासगतमुपासितुममरलोकान्मया सह ॒नन्दनवनस्मीपेनायमनुसर- 

निर्गत्य साक्षानन्दनवनदेवतया पारिजातकुसुममञ्जरीमिमामादाय 

प्णम्याभिहितः-- (भगवन् , दयमवतंसविलसदुरुटिता समरो 

प्यतां श्रवणशिखरम् । व्रजतु सफलतां जन्म पारिजातस्य ' इत्यव- 

मभिदधानां तामनुयान्तीमालोक्य ‹ को दोषः सखे, क्रियतामस्याः 
प्रणयपरिग्रहः' इत्यमिधाय बलादियमनिच्छतोऽप्यस्य मया कणे- 

पूरीहृता । तदेतका्येन योऽयं या चेऽयं यथा चास्य श्रवणिखरं 
समारूढा तत्सवमाबोदितम् ' इत्युक्तवति तस्मिन्स तपाधनयुवा किचि. 

दुपदरीतस्मितो मामवादीत्-- अयि कुतृहटिनि, किमनेन प्रभ्रा- 
यासेन.। यदि रुचितघुरभिपरिमला गृह्यतामियम् ̀  इत्युक्त्वा समुप- 
मृत्यत्मीयाच्छरवणादपनीय मदीये श्रवणपटे तामकरोत् । सच 
मत्कपारस्परोतरलीहृताङ्कलिजारक त्करतलादक्षमाणां करुज्जया सह 

गकितामपि नाज्ञासीत् । अथाहं तामसप्राप्तामेव भूतलमक्षमालां 

गृहीत्वा सरीरं कण्ठाभरणतामनेयम् । 
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इत्थमूते च प्यतिकरे छत्ग्राहिणी मामवोचत्-- ` भत- 
दारि, साता देवी । प्रत्यासीदति गृहगमनकालः । तक्कियता 
ञ्जनविधिः ' इति । अहं तु तेन तस्या वचनेन नवम्रहा करिणीव 

प्रथमाङ्ूशपातेनानिच्छया कथंकथमपि समङ्कप्यमाणा तन्पुखादति- 
रच्छेण दृष्टिमाङृष्य स्नातुमुदचलम् । उच्चक्ितायां च मयि दितीयो 

मुनिदारकस्तथाविधं तस्य धगरस्ितिमारोक्य कंविलखकटितप्रणय- 
कोप टवावादीत् --- ` सखे पुण्डरीक, नेतद्नुरूपं भवतः | शुद्रजन- 
ण्ण एष मामः | धेयधना हि साधवः । किं यः कश्चिकेत इव 
विक्कवीमवन्तमातानं न रणस्सि । कुतम्तवपूर्वोऽयमयेन्दरियोपषवः, 

येनास्येवंकृतः । क्र ते तद्वयम् । क्रामाविन्धियजयः | क्र सा 
प्ररान्तिः | कर तत्कुरक्रमागतं ब्रह्मचयम् । क्र ते गुरूपदेश्चाः । क 
तानि श्रतानि । क ता वैराभ्यवुद्धयः । क्रासौ तपस्यमिनिवेशः । क त- 
योवनानुयासनम् । समथा निष्फला प्रज्ञा । निशुणो धरमशाक्लभ्यासः। 
निरथकः संस्कारः । निरुपकारको गुरूपदेश्चविवेकः । निष्प्रयोजना 
्रुद्धता । निष्कारणं ज्ञानम् । यदत्र भवादृशा अपि रागामिषङ्गः 
कलुषीक्रियन्ते प्रमदिश्वाभिभूयन्ते । कथं करतसाद्रलितामपहतामक्ष- 
मालामपि न रक्षय । अहो विगतचेतनत्वम् । अपहता नमेयम् । 

इदमपि तावदपहियमाणमनयानायैया निवाय॑तां हृदयम् ' । 

` इत्येवममिधीयमानश्च तेन ॒किंचिदुपजातलज्ञ इव . प्र्- 

वादीत्-- ‹ सखे कपिज्ञल, किं मामन्यथा संभावयसि । नाहमेव- 
मस्या दुरविनीतकन्यकाया मपैयाम्यक्षमालाग्रहणापराधमिमम्' इत्यमि- 
धायालीककोपकान्तेन मुखेन्दुना मामवदत्-- ‹ चपरे, प्रदेशा- 

दस्मादिमामक्षमारामदत्वा पदातदमपि न गन्तव्यम्) इति । 
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तच्च श्रुतवाहमात्मकण्डादुनमुच्येकावलीं भगवन् गृह्तामक्षमाला ' इति 
मन्मुखासक्तदष्टः शूल्यहदयस्यास्य प्रसारिते पाणौ निधाय क्ञातु- 
मवातरम् । उत्थाय च कथमपि प्रयलेन निभ्नगेव प्रतीपं नीयमाना 

सखीजनेन बखादम्बया सह तमेव चिन्तयन्ती खभवनमयासिषम् । 

गत्वा च प्रविरय कन्यान्तःपुरं ततःप्रभृति तद्विरह विधुरा किमागता- 

स्मि, किं ततैव सितास्मि, क्रिमिकाकिन्यम्मि, किं पितासि, 
फं तुप्णीमसि, किंप्रस्तुताकपाभ्मि, किं जागर्मि, करि सुप्राम्मि. 

कानि रम्याणि, कान्यरम्याणीति सव नावागच्छम् । अविज्ञात. 

मदनवृत्तान्ता च क गच्छामि, फिंकरोमि, रिं श्रुणोमि, किं 
परयामि, कमालपामि, कस्य कथयामि, कोऽस्य प्रतीकार इति 

सवै च नाज्ञापिषम् । केवल्मारह्य कुमारीपुरप्रासादं विसम्ये च 

सखीजनं द्वारि निवारितासेषपरिजनप्रवेश्ा. सवव्यापारानुत्सृ्येका- 
किनी मणिजालगवाक्षनिक्षिप्तमुखी, तामेव दिदं ततसनाथतया प्रसा- 

धितामिव पूणेचन्द्ोदयाल्छरृतामिव दद्चनसुमगामीक्षमाणा, तम्मा- 
दिगन्तरादागच्छन्तमनिलमपि वमकरुसुमपरिमटमपि शकुनिध्वनिमपि 

तद्राती प्रषटमीहमाना, तद्रहभतया तपङ्कशायापि स्ृहयन्ती, तस- 

रिगरहान्मुनिवेषस्याग्ाम्यतां तच्छृवणसंपकात्पारिजातकरुसुमस मने- 
हरतां तत्निवासापसुरलोकस्य रम्यतामध्यारोपयन्ती, दूरस्थस्यापि कम- 

लिनीव सवितुः तस्थेवामिमुखी, तथेव तामक्षावीं कण्टनेद्रहन्ती, 
तथेव च तया कणेरप्मया पारिजातमज्ञयां कण्टकितेककपोरफरका 
निष्पन्दमतिष्ठम् । 

अथ ताम्बूलकरङवाहिनी मदीया तरलिका नाम मयेव 
सह गता क्ञातुमासीत् । सा च प्शाचधिरादिवागत्य तथावस्थिता 
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रनेमीमवादीत्-- “ भवरदारिकि, यो तो तापसकुमारको दिव्याका- 
रावस्माभिरच्छोदसरस्तीरे दृष्टौ, तयोरेको येन भवदुहितुर्यिमवतं- 
सीकता सुरतरुकुममञ्जरी स तस्मादितीयादासनो रक्षन्दरीनमति- 
निभृतपदः कुसुमितरुतासंतानगहनान्तरेणोपमृत्य मामागच्छन्तीं पष्ठ 
तो भतेदारिकामुदिदयाप्रक्षीत्-- (बलिक, केयं कन्यका, कस्य 
वाप्यम् , किममिधाना, क गच्छति ' इति । मयोक्तम् ‹ एषा 

खलु गन्धवाधिपतेदैसस्य दुहिता महाश्वेता नाम गन्धरवाधिवासं हेम- 

गूटाचरमभिप्रस्थिता' इति कथिते च मया किमपि चिन्तयन्मुहूते- 
मिव तुरप्णीं स्थित्वा विगतनिमषेण चक्षुषा चिरमभिवीक्षमाणो मां 
सानुनयमधितामिव दरोयन्पुनराह-- ‹ बालिके, कल्याणिनी तवा- 
विसंवाद्विन्यचपला बालभवेप्यक्रृतिरियिम् । तत्करोषि मे वचन- 

मेकमभ्यथ्येमाना ' इति । ततो मया सविनयमुपरचिताञ्िपुर्या 
दूरितादरमभिहितः-- “भगवन्, कस्मादवमभिधस्मे । काहम् । 
महात्मानः सकरत्रिभुवनपूजनीयास्त्वादञाः येना निखिलकल्मषा- 

पहारिणीमस्मद्विेषु दृष्टिमपि न पातयन्ति कं पुनराज्ञाम् । तद्वि 
स्ल्धमादिश्यतां कतंव्यम् । अनुगरृ्यतामयं जनः' इत्येवमुक्तशच 
मया सम्नेहया. सखीमिवोपकरिणीमिव प्राणप्रदामिव दृष्टया मामभि- 
नन्य निकटवर्तिनस्तमालपादपा्पह्ठवमादाय निष्पीड्य शिलातरे तेन 

रेनोततरीयवस्करेकदेशाद्विपाख पदिकां खहस्तकमलकनिष्ठिकानख- 
शिखरेणाभिलिख्य “यं पल्लिका त्वया तस्थे कन्यकाये प्रच्छन्र- 
मेकाक्रिन्ये देया  हृत्यमिधाया्पितवान् ' इटयुक्तवा च साताम्बूरभाज- 
नादकप्य तामदरयत् । अदं तु तस्याः करतादादाय तां वल्कल- 

पटिका तस्यामिमामभिरिखितामायांमपदयम् । 
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दूरं सुक्तारतया व्रिसपितया विप्रलोभ्यमानो मे । 

हेस इव दर्धितासो मानसजन्मा त्वया नीतः ॥ 

अनया च मे दृष्टया दोषविकारोपचयः युतरामक्रियत 

मनसः । येनाकुरीकरियमाणा सरिदिव पूरेण विहृरुतामम्यागमम् । 
तां च द्वितीयद्नेन समासादितत्रेलक्यराज्याभिषकामिव मन्यमाना. 
कपोलयोरलकलतामङ्गषु च सोपग्रहं स्पृशन्ती. विपरीतमिव परिज- 
नस्वामिसंबन्धमुपदरायन्ती, ` तरलिके. कथय कथ स तवा दृष्ट 
किं किममिहितासि तन, कियन्तं कारमवस्थितासि तत्र, कियदनु 

सरलम्मानसावागतः ' इति पुनः पनः पयपृच्छम् । अनयव च कथव 
तया सह तस्मिनेव प्रासादे तथव प्रतिषिद्ध शपपरिजनप्रबला दिवस 

मत्यवाहयम् । 

अथ लोहितायति गगनतलापान्तावलम्निनि रविविम्ब. मुक 

सितरक्तपङ्कजपुरप्रविष्टमधुकरावलीषु रविविरहम् च्छान्धक्रारितिहदया- 
म्विव प्रार्धनिमीलनामु पद्िनीपु, सा छतग्राहिणी समागव्याक- 

यत् -‹ मतृदारिके, तयामुनिकुमारयोरम्यतगो द्वारि तिष्ठति. कथयति 

चाक्षमाखामुपयानितुमागतोऽम्मीति | 

अहे तु मुनिकुमारनामग्रहणादरव स्थानस्थितापि गतेव दूरः 

देर समुपजाततदागमनाशङ्का समाहूयान्यतमं कश्चुकिनम् "गच्छ 

प्रवेरयताम् ' दृत्यादिर्य प्रादिणवम् । अथ मुहृतोदिव तं तस्य मकर 
रकेतनस्येव वसन्तसमये वसन्तसमयस्येव दक्षिणानिरमनुरूपं सखा- 

यमृषिकुमारकं कपिञ्जलनामानमागच्छन्तमपदयम् । अन्तिकमुपग 

तस्य चास्य पयोकुरमिव शून्यमिवाकारमलक्षयम् । उत्थाय च 
कृतप्रणामा सादरं स्वयमासनमुपाह्रम् | उपविष्टस्य च बलादि 
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च्छतोऽपि प्रक्षाल्य चरणावुपमृज्योत्तरीयांुकपटवेनाग्यवधानायां 
मूमावेव तस्यान्तिके समुपाविशम् । अथ मुहूतीमिव स्थित्वा क्रिमपि 
विवक्षुरिव स तम्यां मत्सर्मापोपविष्टायां तरलिकायां च्षुरपातयत् । 
अ तु विदितामिप्रात्ा वष्टचैव "भगवन् , अव्यरिक्तेयंमस्मच्छरैराद- 
शङ्कितममिधीयताम् ! दृत्यवोचम् । 

एवमुक्तश्च मया कपिञ्नलः प्रत्यवादीत् -- ` राजपुत्रि, किं 

व्रवीमि | वागेव मे नामिधेयविषरयमवतरतिं त्रपया । क्र कन्दमूरफ- 

साश्ञी शान्तो वननिरतो मुनिजनः। क्रायम नपशान्तजनोचितो विषयो- 

पभोगाभिखाप्रकटुषो रागप्रायः प्रपञ्चः । सवमेवानुपपन्नम् | आलोकय, 
किमारब्धं देवेन । अयलेनैव खट्पहासाम्पदतामीश्वरो नयति जनम्। 
न जने किमिदं वल्कखनां सदशम् । उताहो जटानां समुतितम् । 

किं तपसोऽनुरूपम्। आहोष्विद्ध्मापदेशाङ्गमिदम्। अपूर्वेयं विडम्बना। 

केवरमवक्यकथनीयमिदम् । अपर उपायो न दृष्यते । अन्या प्रति- 
क्रिया नोपलभ्यते । अन्यच्छरणं नारोक्यते । अन्या गतिनोस्ि । 
अकथ्यमाने च महाननर्थोपनिपातो जायते । प्राणपरित्यागेनापि 
रक्षणीयाः सुद्दसव इति कथयामि | अस्ति भवत्याः समक्षमेव स- 

मया तथा निष्ुरमुषदरितकोपेनामिहितः । तथा चाभिधाय परिः 
सज्य तं तस्मासदेशादुपजातमन्युरतमृष्टकुसुमावचयोऽन्य प्रवेश्मगः- 
मम् । अपयातायां भवत्यां मुहूतीमिव स्थितेकाकी किमयमिदानीमा- 
चरतीति संजातवितर्कः प्रतिनिवृस्य॒विटपान्तरितविगरहस्तं प्रदेशं 
म्यलोकयम् । यावत्तत्र तं नाद्राक्षम्, आसीच्च मे मनस्येवम्। - 
नु मदनपंरायत्तचित्तवृततिस्तामेवानुसरन्गतो भवेत् । गतायाः चै 
तस्यां रन्धचेतनो र्जमानो न शक्रोति मे देनपथमुपगन्दुम् । 
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आहोस्वि्तुपितः परित्य्य मां गतः । उतान्वेषयन्मामेव प्रदेशम- 
न्यमितः समश्रितः स्यात्" इ््येवं विकल्पयन्कं चित्कालमतिष्ठम् । 

तेन तु जन्मनः प्रभृत्यनभ्यम्तेन तस्य क्षणमप्यद्ेनेन दूयमानः 
पुनरचिन्तयम् -- ‹स॒कदाचिद्धेयस्खलनविरशक्षः किंचिदनिष्टमपि 
समाचरेत् । न हि किंचिन्न क्रियते हिया । तन्न युक्तमेनमेकािनं 

कतुम् ̀ इत्यवधायानवेष्टुमाद्रमकरवम् । अन्वेषयेश्च यथा यथा ना- 
परय तं तथा तथा युह्रस्नहकातरेण मनसा तत्तदशोभनमाशङ्कमा- 

नस्तरुकतागहनानि चन्दनवीथिकाटतामण्डपान् सर.कूखनि च वीक्ष- 

माणो निपुणमितस्ततो दत्तदृष्टिः सुचिरं म्यचरम् । 

अथेकमिन्सरःसमीपवर्तिनि निरन्तरतया कुसुममय इव मधुकर 
मय इव परभूतमय इव मयूरमय इवातिमनोहरे वसन्तजन्मभूमिभूते 
तागहने कृतावस्थानम्, उप्सृष्टसकरव्यापारतया शिखितमिवोत्कीणे- 
मिव स्तम्मितमिवोपरतमिव प्रसुप्तमिव योगसमाधिस्थमिव निश्चवल- 

मपि स्ववृत्ताच्चलितम्, शापग्रदानमयादिवादत्तदरोनेन कुसुमायुधेन 
संताप्यमानम् , अतिनिस्पन्दतया हृदयनिवापिनीं प्रियां द्ष्ुमन्तः 
प्वि्टरिवासद्यसेतापसंत्राप्रकीनिरिव मनक्षोभप्रकुपितेरिवोन्सुच्य गते- 
रिग्दियेः शू्यीृतशरीरम् , निस्पन्दनिमील्तिनक्षणयुगलेन बाप्प- 

जलदुरदिनसुतमृजन्तम् , अशिनिवहनिषीयमानपरिमटेरुपरि पतद्वि- 
शम्पककुद्मरेस्तपररशल्यकेरिव सधूमः कुसुमशरेण ताब्यमानम् , 
परभावचन्द्रमिव पाण्डुतया परिगृहीतम्, निदाधगङ्गाप्रवाहमिव कररि- 
मानमागतम् ,. अन्तगंतानले चन्दनविटपमिव म्लायन्तम् , अन्यमि- 
वाहृष्पूवेमिवापरिचितमिव जन्मान्तरमिवोपगतम्; परां कोटिमधि- 
रूढं मन्मथावेशस्य, अनमिञेयपुवाकारं तमहमद्ा्षम् । 
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अपगतनिमेषेण च्ुषा तदवस्थं विरमुद्रकष्य समुपजात- 
विषादो वेपमानेन हृदयेनाचिग्तयम्-- ‹ एवं नामायमतिदर्विषहवे- 
गो मकरकेतुः। येनानेन क्षणेनायमीदशमवस्थान्तरमप्रतीकारमुपनीतः। 

कथमेवमेकपदे व्य्थीभेदेषेविधो ज्ञानराशिः । अहो बत महच्चित्रम् । 

तथा नामायमाशेशवाद्धीरपकृतिरस्खरितवृक्तिमम चान्येषां च मुनि- 
कुमारकाणां स्प्रहणीयचरित आसीत् । अद्य वितर इव परिभूय 

्ञानमविगणय्य तपपरमावमुन्मूल्य गाम्भीयै मन्मथेन जडीकृतः ।, 
स्वेथा दुरम गौवनमस्खकितिम् ' इति । उपमृत्य च तस्मित्रेव ि- 
लातकेकपार््र समुपविरयांसदेशावसक्तपाणिस्तमनुन्मीरितिलोचनमेव 

‹ सखे पुण्डरीक, कथय क्रिमिदम्' इत्यपृच्छम् । अथ सुचिर- 

संमीटनारद्चमिव कथमपि प्रयलञेनानवरतरोदनवश्ञादुपजातारुणभाव- 
मश्रूजलपटलपूरष्ावितमु्छुपितिमिव सवेदनमिव खच्छांशुकान्तरितर- 
्तकमलवनच्छायं चक्षुरुन्मील्य मन्थरया दृष्टया सुचिरं विलोक्य 
मामायततरं निशम्य ठज्जाविकीयेमाणविरलाक्षरम् , "ससे कपिञ्जर, 

विदितवरत्तान्तोऽपि किं मां पृच्छसि! इति कृच्रेण शनेः शनैरवदत् । 
अहं तु तदाकण्यं तदवस्थयेवाप्रतीकारविकारोऽयं तथापि दुहृदा सुह 

दसन्मागेप्रवृत्तो यावच्छक्तितः सवात्मना निवारणीय इति मनसाव- 
धायौत्रवम् । 

"सखे पुण्डरीकं, सुविदितमेतन्मम । केवलमिदमेव पृच्छामि । 

यदेतदारब्धं भवता किमिदं गुरुमिरुपदिष्टम् । उत धर्मशास्त्रेषु 
पठितम् । उत धमोजनोपायोऽयम् । उतापरस्तपसां` प्रकारः । उत 

स्वग॑गमनमारगोऽयम् । उत व्रतरहस्यमिदम् । उत मोकष्रधियुकति- 
रियम् । आहोखिदन्यो नियमपरकारः । कथमेतदुक्तं भवतो मनसापि 
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चिन्तयितुं, करं पुनरास्यातुमीक्षितुं वा । किमप्रबुद्ध हृवानन मन्मथ- 

हतकेनोपहासास्पदतां नीयमानमात्मानं नावबुध्यसे | मूढो हि मदने- 

नायाम्यते | का वा सुखाचा साधुजननिन्दितेप्वेवेतिधेषु प्रक्रतजन- 
बहुमतेषु विषयेषु भवतः । स खटु धमबुद्धया विषलतावनं सिश्चति. 
कुवलयमाठेति निसिश्चलतामालिङ्गति, कृप्णागरुधूम्ेखेति छृप्णसप- 
मवगूहते, रलमिति उ्वलन्तमङ्गारममिम्पुति, मूढो विषरयोपभागे- 
प्वनिष्टानुबनिधिषु यः मुखर्बद्धमारोपयति । अधिगतविपयततवोऽपि 

कसमात्खद्योत इव अ्यातिर्नर्वायमिदं ज्ञानसुद्रहमि । यतो न निवारयमि 
प्रलरजःप्रसरकटुपितानि सोतांसीवोम्मागप्रिथतानीन्द्रियाणि न नि- 
यमयसि च क्षुभितं मनः । कोऽयमनङ्गा नाम । धेयमवलम्ट्य 
निभत्म्यतामयं दुराचारः ' इत्येव वदत णव मे वचनमाक्षिप्य प्रति- 
पक्षमान्तरालप्रतृत्तवाप्पवेणिकं प्रमृन्य चक्षुः करतलेन पाणौ माम 
वरम्ब्यावीचत्-- " सखे, किं बहनोक्तेन । सवथा खम्धोऽपि । 
आशीविषरविपषरवेगविषमाणामतेषां कुसमुमचापसायकानां पतिताऽमि 

न गोचरे । सुखमुपदिर्यते परम्य । यम्य चेद्धियाणि सनिति. 
मना वा विद्यते, यः प्यति वा, श्रुणोति वा, श्रृतमवधारयति 
वा, योवः ुभमिदं न शुभमिदमिति विवेक्तुमलं स खट्प- 

देश्षमहेति । मम तु सवैमेवेदमतिदूरापेतम् । कथमप्यवमेवायल- 
विधृतास्तिष्ठन्त्यसवः । दृरातीतः खद्पदश्चकाः । समतिक्रान्तो 
धयावसरः । गता प्रतिसंस्यानवेका । अतीतो ज्ञानावष्टम्भसमयः । 
केन. वान्येनास्मिन्समये मवन्तमपहायोपदेष्टव्यसुन्मागंपवृत्तिनिवारणं 
वा करणीयम् । कस्यान्यस्य वा वचसि मया स्थातव्यम् । को 
वा परस्तवत्समो मे जगति बन्धुः । किं करोमि । यन्न रक्तोमि 
मिवारयितुमातमानम् । इयमनेनैव क्षणेन भवता दृष्टा दुष्टावस्था । 
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~ 

तद्रत इदानीमुपदेशकालः । यवस्माणिमि तावदस्य मदनसंतापस्य 

प्रतिक्रियां क्रियमाणापिच्छामि । पच्यन्त इव मेऽङ्गानि । उक्कथ्यत 

इव हृदयम् । प्टुप्यत इव दृष्टिः । ज्वलतीव हरीरम् । अत्र 

यतपाप्कालं तत्करोतु भवान् ' इत्यभिधाय तुप्णीमभवत् | 

एवमुक्तोऽप्यहमेनं प्राबाधयं पुनः पनः । यदा शाख्ोपदश- 
विशदः सनिदशनेः सेतिहासैश्च वचोभिः सानुनयं सोपग्रहं चाभि- 
धीयमानोऽपि नक्रोकर्णे तदाहमचिन्तयम् ~ : अतिभूमिमयं गतो 

न शक्यते निवतयितुम् । इदानीं निरथकाः खट्पदश्ञाः । तस्राण- 
परिरक्षणेऽपि तावदस्य ग्रलमाचरामि ' इति कृतमतसुहुमुदृरन्यदन्य- 
णिनदगशायनमुपकल्पयतो मुहृभदशन्दनचच।मारचयतो सुहुमुहश्च 
खेद प्रतिक्रियां कुवतः कदलीदलनानवरतं वीजयतः समुद भून्मे मनसि 
चिन्ता- ` नासि खस्वसाध्यं नाम भगवतो मनोभुवः । कायं हरिण 

टव वनवासनिरतः खभावमुग्धो जनः | क च विविधविलासरसराशि- 

गन्धवराजपुत्री महाश्रता । स्वधान हि ् िचिदस्य दुधटं दुष्कर- 
मनायत्तमकरतस्यं वा जगति | दुरुपपदप्वप्यरथप्वयमवज्ञया विचरति । 
नायं केनापि प्रतिकूरयितुं शक्यते । का वा गणना सचेतनेषु । 
अपगतचेतनान्यपि संघटयितुमलम् । यदस्म रोचते, कुमुदिन्यपि दिन- 
करकरानुरागिणी भवति । कमरिन्यपि शिकरदरेषमुञ्कषति । निशापि 
वासरेण सह मिश्रतामेति । ज्योत्छाप्यन्धकारमनुवतते ¦ किं वा 
त्य दुःसाधमपरं । एवंविधो येनायमगाधगाम्भीरयसागरसतृणवहुता- 
मुपनीतः । क तत्तपः । केयमवश्था । सवेथा निष्प्रतीकारेयमाप- 
दुपस्थिता । किमिदानीं कतेव्यम् । कं वा बेष्ितत्यम् । कां 
दिशं गन्तव्यम् । फं शरणम् । को वोपायः । -कृः सहायः । 
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कः प्रकारः । का युक्तिः । कः समाश्रयः । येनास्यासवः सधा- 
यन्ते । केन वा कौशलेन कतमया वा युक्त्या कतरेण वा प्रकारेण 
केन वावष्टम्भेन कया वा प्रज्ञया कतमेन वा समाश्वासनेनाय जीवेत् 

ह्यते चान्ये च मे विषण्णह्दयस्य संकल्पा; प्रादुरासन् । पुनश्चाचिन्तः 
यम्- ‹क्रिमनया ध्यातया निष्प्रयोजनया चिन्तया । प्राणास्ताव- 

दस्य यन केनचिदुपायेन ुमेना्ुभेन वा रक्षणीयाः । तेषां च तत्स- 
मागममेकमपहाय नाम्यपरः सरक्षणोपायः। वालमावादप्रगस्मतया च 

तपोविरुद्धमनुचितमुपहासमिवासनो मदनव्यतिकरं मन्यमाना नियत 

मेकोच्छ्रसावदोषजीषितोऽपि नायं तस्याः स्वयममिगमनन पूरयति 
मनोरथम् । अक्रालान्तरक्षमश्चायमम्य मदनविकारः। सततमतिगरहि 

तेन्ृल्ेनापि रक्षणीयान्मन्यन्त दुहदसून्साधवः । तदतिहेपणम- 

कतेग्यमप्येतदस्माकमवद्यकतव्यतामापतितम् । करि चान्यक्छियते | 
का चान्या गतिः | सवधा प्रयामि तम्याः सकाशम् । अवेदया- 
म्येतामवस्थाम् ' इति चिन्तय्त्वा कदाविदनुचितव्यापारपवृ्तं मा 
विज्ञाय सजातलञ्ज निवारयेदित्यनिवेयैव तस्मे त्दस्ात्सम्याजमु- 
त्थायागतो ऽहम् । तदेवमवस्थित यदत्रावसरपराप्तम् , इदशस्य चानु 

रागस्य सदृशम् , अस्मदागमनम्य चानुरूपम् , आत्मनो वा समु 

चिते तत्र प्रभवति भवती ` दत्यभिधाय किमियं वक्ष्यतीति मन्मुखा- 

सक्तरष्टस्तुप्णीमासीत् । 

अहं तु तदाकण्ये सुखामृतमये हद इव निममरा सवानन्दा 
नामुपर वतमाना सवेमनोरथानामग्रमिवाधिरूढा तत्कालोपजातया 
लज्जया कंचिदवनम्यमानवदनतादस्पष्टकपोरोदरेरानन्दबाष्पजल- 
बिन्दुभिः सवद्विरावेधमानप्रहेपरसङ्गा तसछषणमचिन्तयम्-- ‹ दिष्टया 
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तावदयमनङ्गा मामिव तमप्यनुबध्राति । यत्सत्यमेतेन मे सन्ताप- 

यताप्यंशेन दरदितानुकरूरता । यदि च सत्यमेव तस्येदशी दशा 
वतेते ततः किमिव नेपङृतमनेन । करं वा नोपपादितम् । को वने- 
नापरः समानो बन्धुः । कथं वा कपिञ्चलस्य स्वगरेपि वितथा भारती 
प्रशान्ताकृतरम्माद्रदनानिष्करामति । दृत्थेमूते किं मयापि प्रतिपत्त- 

व्यम् । तस्य वा पुरः करिमभिधातम्यम् ` इयेवं विचारयन्तीमेव 

प्रविदय ससे्रमा प्रतीहारी मामकथयत् -- ' मनृदारिके, त्वमस्वस्थ- 
शरीरेति परिजनादुपरभ्य महादेवी प्राप्ता" हति । तच्च श्रुत्वा 
कपिज्ञलो महाजनसेमदं मीरः सत्वरमुत्थाय ' राजपुति, महानयमुप- 
म्थितः कालातिपातः । भगवांश्च भुवनत्रयचूडामणिरस्तमुपगच्छति 

दिवसकरः । तद्रच्छामि, सवेधामिमतयुहसाणरक्षादक्षिणाथमय- 
मुपरचितोऽञ्जलिः, एष मे परमो विभवः! इत्यभिधाय प्रतिवचनकाल- 

मपरतीक्षेव पुरोयायिनाम्बायाः परिजनेन सवतः सरद द्वारदेशे कथ- 
मप्यवाप्तननिगंमः प्रययो । जम्बा तु मत्समीपमागत्य सुचिरं स्थित्वा 
स्वभवनमयासीत् । तया तु तत्रागत्य किं कृत किममिहित किमा- 

चेष्टितमिति शून्यहृदया सवै नारशक्षयम् | 

गतायां च तस्यामस्तमुपगते भगवति सवितरि, तिमिरेणावष्ट- 

भ्यमाने जीवलोके, किंकतेव्यतामूढा तमिव तरलिकामप्रच्छम् - 
(अयि तरारिके, कथं न पयति दृदमाकुं मे हृदयम् । अग्रतिपतति- 
विहृलानि चेद्धियाणि । न स्वयमण्वपि कतेव्यमरमसिि ज्ञातुम्. । 

उपादितु मे भवती यदत्र साम्प्रतम् । अयमेवं तवत्समक्षमेवा- 
भिधाय गतः कपिञ्जलः । यदि तावदितरकन्यकेव विहाय लज्जाम्, 

उतृज्य धैथेम्, अवमुच्य विनयम्, अचिन्तयित्वा जनापवादम् › 
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अतिक्रम्य सदाचारम् , उद्व शीलम् , अवगणय्य कुलम्, अङ्गीक 

त्यायदाः, रागान्धतृत्तिरननुज्ञाता पित्रा, अननुमोदिता मात्रा, स्वयमुप- 

गम्य ग्राहयामि पाणिम् । एवं गुरुजनातिक्रमादधर्मो महान् । अथ 

धमोनुरोधादितरपक्षावलम्बनद्रारेण मूदयुमङ्धीकसेम्यवमंपि प्रथमं ताव- 
स्वयमागतस्य प्रथमप्रणयिनम्तत्रभवतः कपिन्नलम्य प्रणयप्रसरभङ्गः | 

पुनरपरं यदि कदाचित्तम्य जनम्य मल्कृतादाश्चामङ्गाप्राणविपत्तिरप- 

जायते तदपि मुनिजनवधजनितं महदेनो भवेत् ' इलयेवमुचारयन्त्या- 
मेव मथ्यासन्नचन्द्रोदयजन्मना पिरलविर्छनालेकेन धूसरतां वासवी 

दिगयासीत् । 

ततः शरिकेसरिकरविदायैमाणतमःकरिकुम्भसंभवेन मुक्ताफल 
क्षदेनेव धवलतामुपनीयमानं पश्िमेतरदिन्दुधान्ना दिगन्तरमदद्यत । 
रनः शनैश्न्द्रदरनान्मन्दमन्दम्मिताया दशनप्रभेव ज्योतम्ना निप्प- 
तन्ती निशाया मुखशोभामकरोत् । तदनु रसातलादवनीमवदार्या- 

द्रच्छता शेषफणमण्डलेनेव रजनीकरविम्बेनाराजत रजनी । 

अथ तं प्र्ासन्नसमुद्रविद्रुमप्रमापाटलितमिवामिनवोदयराग- 

लोहितं रजनिकरमुदितं विलोकयन्तीमन्धकारितहदयां तरकिकित्स- 

ङविधतशरीरां मूरा मां निमीलितलोचनामकार्षात् । अचिरेण च 
सभ्रान्ततरलिकोपनीताभिश्चन्दनचचीमिस्ताखवृन्तानिलेश्चोपरुग्धसं ज्ञा 
तामेवाकुरकुां सुदतीं तरलिकामपदयम् । उन्मीकितलेचनां च मां 
सा .कृतपादप्रणामा बद्धाञ्जछिरवादीत्-- भवरदारिके, किं रज्या 

 गुरुजनापेक्षया वा । प्रसीद । प्रेषय माम् । आनयामि ते हृदयद्- 
यितं जनम् । उत्तिष्ठ स्वयं वा तत्र गम्यताम्! इत्येववादिनीं ताम् 

“उत्तिष्ठ यथाकर्थचिदमुद्रतजीविता संभावयामि हृदयदयितं जनमः 



कादम्बरीसम्रहः । ८३ 

इत्यमिदधाना कथंचिदवलम्ब्य तमेवोदतिष्ठम् । उच्चरितायाश्च मे 
दुर्निमित्तनिवेदकमस्पन्दत दक्षिणं लोचनम् | उपजातरशङ्का चा्ि- 
न्तयम् “इदमपरं किमप्युपक्षिप्ं दैवेन' इति । 

अथ नातिदूरोदतैन चन्दनरसनिशचरनिकरानिव क्षरता अमू- 
तसागरपूरानिवोद्विरता चन्दरमण्डलेन पएाम्यमाने उयोत्खया मुवना- 
न्तराठे, महावराहद्रामण्डलनिभेन राशिना क्षीरसागरोदरादिवोद्ि 
यमाणे महीमण्डले, चन्द्रोदयानन्दनिभरे विलासमय इव ̀  प्रीति- 
मय इव जीवलोके, प्रदोषसमये गृहीतविविधकुयुमताम्बूमाङ्गरागपर- 
वासचृणया तरल्कियानुगम्यमाना रक्तांसुकेन कृतिरोवगुण्छना 
करेनचिदात्मीयेनापि परिजनेनानुपरश्यमाणा तस्मास्मासादशेखरा- 

दवातरम् | 

अवतीय च प्रमदवनप्षद्रारेण नित्य तत्कालोचितेरालै- 
स्तया सह तमुदेरामभ्युपागमम् } तत्र च मागताकुुमरजोधूसरं 
चरणयुगलं कैलासतटाचन्द्रोदयप्रसुतचन्द्रकान्तमगणिप्रस्तवणे प्रक्षार- 
यन्ती य्मिन्परदेरो स आस्ते तस्मिनेव चाम्य सरसः "पिमे तरे 

परुषम्येव रुदितध्वनिं विप्रकषात्रा्ति्यक्तमुपारक्षयम् । दक्षिणे- 

्षणस्फुरणेन च प्रथममेव मनस्याहितशङ्का तेन सुतरामवदीणहदयेव 
किमप्यनिष्टमन्तः कथयतेव विपण्णेनान्तरासना ‹ तरङिकि, .किमि- 

दम् ' इति सभयममिदधाना वेपमानगात्रयषटिस्तदभिमुखमतिलरे- 
तमगच्छम् । | 

अथ निरीथप्रमावादृदूरादेव विमाव्यमानस्वरमुनयक्तातनादम् 
'हाहताऽस्मि । हा दग्धोऽस्मि । हा वश्चितोऽस्मि। हा किमिदमापतितम्। 
उत्सन्नोऽस्मि । दुरात्मन्मदन पि्चाच पाप निरेण, किमिदमकृ्- 
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मनुष्टितम्। आः पपे दुष्कृतकारिणि दुर्विनीते महाश्वेत, किमनेन 
तेऽपक्कृतम् । आः पाप दुश्चरित चन्द्रचाण्डार, कृतार्थाोऽसीदानीम्। 
अपगतदाक्षिण्य दक्षिणानिलहतक, पूणस्ते मनोरथाः । कृते कते. 
व्यम् । वहेदानीं यथेष्टम् । हा भगवन् श्रेतकेतो पुत्रवत्सल, न 

वेत्सि मुषितमातमानम्। हा धमे, निप्परि्रहोऽपि । हा तपः, निरा- 

श्रयमपि । हा सरस्वति, विधवापि । हा सत्यम् , अनाथमसि। हा युर- 

सोक, शून्योऽसि । सखे प्रतिपाल्य माम् । अहमपि भवन्तमनुया- 
स्यामि । न शक्तोमि भवता विना क्षणमप्यवम्थातुमेकाकी | कथ- 

मपरिचित हृवादृष्पृये टवाद मामेकपदे उत्मृभ्य प्रयासि । कुतस्त. 
वेयमातिनिष्ुरता । कथय तदृते क गच्छामि । कं यतचे | कं शरण 
मुपेमि । अन्धोऽपमि संवृत्तः। शत्या मे दिशो जाताः । निरथकं जी- 
वितम्। अप्रयोजनं तपः । निःयुखाश्च लोकाः। केन सह परिभरमामि । 

कमारपामि । उत्तिष्ठ देहि म प्रतिवचनं । क तन्ममोपरि सुह 
सेम । क सा म्मितपूवाभिभाषिता च इत्येतानि चान्यानि च 
विलपन्तं कपिञ्जरमश्रोषम् । 

तच्च शरुत्वा पतितेरिव प्रणिदूरदिव सुक्तेकताराकरन्दा, सर- 
स्तीररतासक्तितरुखमानांशुकोत्तरीया, यथाशक्ति त्वरितैरज्ञातसम- 
विषमभूमिभागविन्यस्तेः पादप्र्षपैः प्रस्खलन्ती पदे पदे, केनाप्यु 
स्षिप्य नीयमानेव तं प्रदेशं गत्वा सरस्तीरसमीपवर्तिनि शिमणि- 
शिलातले विरचितं मृणारमयं शयनमधिशयानम् , अतिनिष्पन्दतया 

मत्यदशब्दमिवाकणेयन्तम् , मन कषोभप्रायित्तप्राणायामावध्थित- 
मिव “मत्तः परियतरस्तवापरो जनो जातः! इति कुपितेनेव जीवितेन 
परित्यक्तम् , ' कटिनिहदये, दरोनमात्रकेणापि न पुनरनुगृहीतोऽयमनु- 
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गतो जनः इति सप्रणयं मामुपलममानमिव चक्षुषा, कििषठिवृता- 
धरतया जीवितमपहतेमन्तःपरविषेरिवन्दुकिरणेरनिगच्छद्विदशनां भि. 
धेवरितपुरोभागम्, मन्मथम्यथाविषटमानहृदयनिहितेन वामेन 
पाणिना ' प्रसीद प्राणः सम प्राणसमे, न गन्तव्यम् इति हृदय- 
स्थितां मामिव धारयन्तम् , अन्तिकस्थितेन चाचिरोद्रतजीवितमागे- 
मिवोद्भीवेण विलोकयता तपःसुददा कमण्डलुना समुपेतम्, कपिञ्जलेन 
महरानात् "अब्रह्मण्यम्" इतयध्वेहम्तेन द्विगुणी मूतबाप्योद्रमेनक्रीरता 
कण्ठे परिष्वक्तं ततक्षणविगतजीवितं तमहं पापकारिणी मन्दभाग्या 

महामागमद्रक्षम् । 

उद्ृतमूष्ोन्धकारा च पातारतलमिवावतीणां तदा ‹ काहमग- 
मम् , किमकरवम् , किं व्यर्पम् , हति सवमेव नाज्ञापिषम् । अ- 
सवश्च मे तसिन्क्षणे क्रिमतिकटिनतयास्य मूढहृदयस्य, किमनेकदुः- 
खसहसरसहिप्णुतया हतश्यरीरकस्य, कं विहिततया दीधेडोकस्य, किं 
भाजनतया जन्मान्तरोपत्तस्य दुष्कृतस्य, कं दुःखदाननिपुणतया 
दग्धदैवस्य, किमेकान्तवामतया दुरासनो मन्मथहतकस्य, केन 
हेतुना नोद्रच्छन्ति स्म तदपि न ज्ञातवती । केवलमतिचिराहन्ध- 

चेतना दुःखभागिनी वहाविव पतितमसद्यशोकदह्यमानमात्मानमवनो 

विचेष्टमानमपदयम् । अश्वदधाना चासंभावनीयं तत्तस्य मरणमाप्मनश्च 

जीवितमुरथाय ' हा हा किमिदमुपनतम् ' इति सुक्तातेनादा "हा अम्ब, 
हा तात, हा सख्यः, इति व्याहरन्ती ' हा नाथ जीवितनिबन्धन, 

आचक्ष्व । क्र मामेकाकिनीमहरणामकरण, वियुच्य यापि । प्रच्छ 

तरखिकां ल्के मया यानुभूतावथा । युगसहल्लायमाणः ङृच््ण 

नीतो दिवसः। प्रसीद । सृष्दप्यारप । दय भक्तवत्सरताम् । 
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ईषदपि विलोकय । पूरय मे मनोरथम् । आतीम्मि । मक्ताम्मि । 
अनुरक्ताम्मि । अनाथास्मि | बालाम्मि । अगतिकाम्मि । दुःखिता- 

म्मि। अनन्यदयरणास्मि । मदनपरिमूताम्मि । किमिति न करोषि 
दयाम् । कथय किमपराद्धम् । किं वा नानुष्टितं मया । कस्यां वा 

नाज्ञायामादतम् । कम्मिन्वा त्वदनुकृले नाभिरतम् । येन कुपिता 
दासजनमकारणात्परितयज्य व्रजन्न विभेषि कोलीनात। अलीकानुरागप्र 
तारणकुशल्या किं वा मया वामया पापया, याहमघापि प्राणिमि । हा. 

हतास्मि मन्दभागिनी । कथ न त्वं जातः, न विनयः. न बन्धुवर्गः. 
न परलोकः । धिग्ां दुष्कृतकारिणीम् . यम्याः करत तवेयमीदशी 

दक्षा वतते । नास्ति मत्सदृशी नृचसहदया. याहमवेविधं मवन्तु- 
समज्य गृहं गतवती । क्रिमे गृहण, किमम्बया. रिवो ततन. 
किं बन्धुभिः, कि परिजनेन | हा, कमुपयामि चरणम् । अथि दव. 
ददीय दयाम् । विज्ञापयामि लाम् | देहि दयितवक्षिप।द । 
मगवतिं भवितव्यत, कुर पम् । पाहि वनितामनाथम् । भगव] 
वनदेवताः, प्रसीदत प्रयछताम्य प्राणान् । अव वधर सकरखकरानु- 

गरहजननि । रजनि. किमथ नानुकेम्पध । तात कलास्, सरणा 

गताम्मिते । दशय दयादृताम् ` टयेतानि चान्यानि च व्यक्रौ 
शान्ती, कियद्वा स्मरामि, म्रहगृहीतवोन्पत्तव प्यलपम् । उपयुपरि- 
पतितनयनजलधारानिकरच्छरेन विीयमानेव, तज्जीवितायेवासम- 
णाय स्पृहयन्ती, करतलेन कपोरयोकंटरे अंसयोह्दये च परामू- 
रन्ती ‹ पृण्डरीक, निप्रोऽसि । एवमप्यातौ न गणयसि मम् ' 
हयुपारभमाना मुहुहुरेनमन्वनयम् । मूहुमहः कष्टे गृहीता व्या- 
क्रोशम् । “अयि भगवन्, प्रसीद । प्रसयुञ्जीवयेनम् ` इति मुहुः 
कपिञ्रस्य पादयोरपतम् । मृहुमृदश्च तरक्किं कण्ठे गृहीत्वा प्रर 
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दम् इत्येवमासमवृत्तान्तमावेदयन्त्या एव तखाः समतिक्रान्तं कथ- 
प्यतिकष्टमवम्थान्तरमनुभवन्त्या इव चेतनां जहार मूषो । वेगानि- 
प्पतन्तीं च रशिखछातर तां ससंभ्रमं प्रसरितकरः परिजन इव जात- 

पीडश्न्द्रापीड विधृतवान् | अश्रुजलद्रेण च तर्दयेवेत्तरीयवस्कर- 
प्ान्तन सनःचनर्वीजयन्सज्ां ग्राहितवान् । उपजातकारुष्यश्च वाष्प- 
मखिलात्पीडेन प्रक्षाल्यमानकपोल्युगखो लन्धचेतनामवादीत्--* भग- 
वति, मया प्रपिन तवायं पुनरभिनवतागुपनीतः शोकः, मेनेदशीं 
द शामूपनीतामि । तदलमनया कथया । संहियतामियम् । अहमप्य- 
समथः श्रोतुम् | अतिक्रन्तान्यपि हि संकील्यमानानि प्रियजनविशरास- 
वचनान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति मृहञजनस्य दुःखानि । तत्रा 

टेयि कथकथमपरि विघ्रृतानिमानमुलमानमूनपृनःपुनः स्मरणश्ोकानले- 
न्धनतामुपनतुम् ' | 

दव्यवमुक्ता दीधिमुप्णं च निश्वस्य वाप्पायमाणलोचना स॒- 
निर्वदमवादीत् -- ‹राजपृत्र, या तदा तस्यामतिदारुणायां हत- 

निशायामेभिरतिनृमेरयुभिम परि्यक्ता, ते मामिदानीं परित्यज- 

न्तीति दूरापतम् । नूनमधुण्योपहतायाःपापाया मम मगवानन्तकोऽपि 
परिहरति दीनम् । कुतश्च मे कठिनदृदयायःः शोकः । सपैमिद- 

मरीकमस्य दुरासनः शटहृदयस्य । सवथाहमनेन वयक्ततपेण नि- 
रपत्रपाणामग्रसरी कृता । यया वज्ञमय्यवेदमनुभूतम् , तस्याः क़ 

गणना कथनं प्रति | किं वा परमतः कष्टतरमास्येयमन्यद्धविष्यति, 
यन्न शक्यते श्रोतुमाख्यातु वा । केवलमस्य वजपातस्थानन्तरमाश्चयै 
यदमभृत्तदविदयामि । आत्मनश्च प्राणधारणकारणर्व इवाव्यक्तो यः 

समुत्पत्नस्तं च कथयामि । यया दुराशाख्गत्रष्णिकया गृहीताह- 
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मिदमुपरतकस्पं परकीयमिव भारमूतमप्रयोजनमङृतज्ञं च हतशरीरं 

वहामि तदलं श्रूयताम् । ततश्च तथामूते तस्मिन्नवस्थान्तरे मरणे- 
कनिश्चया तत्तहहु विरुप्य तरणिकामतव्रवम्-- “अय्युततष्ठ निषु 

रहृदये, कियद्रोदिषि । काष्ठान्याहत्य विरचय चिताम् । अनुसरामि 

जीवितेश्वरम्' इति । 

अत्रान्तरे श्लटिति चन्द्रमण्डलविनिगेतो गगनादवतीयं धव- 
लदुकूलपहवकलितोप्णीपग्रन्थिः कुमुदधवल्देहो महाप्रमाणः पुरुषो 

महापुरूषलक्षणोपेतो दिग्याङृतिः बाहुभ्यां मृणालधवलं गुलिभ्याम- 

ति्ीतरस्पशभ्यां तमुपरतमुल्िपन् दन्दुभिनादगम्भीरेण स्वरेण 

"वत्से महाश्चते, न परितयाज्यास्त्वया प्राणाः । पुनरपि तवानेन सह 

भविप्यति समागमः! इव्येवमादतः पितेवाभिधाय सहेवानेन गगन- 
तलमुदपतत् । अहं तु तेन व्यतिकरेण सभया सविस्मया सकोतु- 
का चेोन्मुखी किमिदमिति कपिञ्लमप्रच्छम् । असो तु ससंभ्रम- 
मदत््वेवोत्तरमुद तिष्ठत् । ‹ दरात्मन् , क मे वयस्यमपहत्य गच्छसि! 
इत्यमभिधायोन्युखः संजातकोपो बधन्सवेगमुत्तरीयवस्कटेन परिकरमु- 
तन्तं तमेवानुसरन्न्तरिक्षमुदगात् । प्यन्त्या एव च मे सवे 
एव ते तारागणमध्यमविशन् | 

मम तु तेन द्वितीयेनेव प्रियतममरणेन कपिञ्जरगमनेन द्वि. 

गुणीकृतशोकायाः सुतरामदीर्यत हृदयम् । किंकतंग्यतामूढा च तर- 
िकाप्त्रवम्-- " अयि, ने जानापि किमेतत्" इति । सा तु तदव- 

लोक्य क्लीखमभावकातरा तस्मिनक्षणे शोकाभिभाविना भयेनामिभूता 

वेपमानाङ्गयष्टिमेम मरणराङ्कया च वराकी विषण्णहृदया सकरुणमवा- 

दीत्-- (भतृदारिके, न जनामि पापकारिणी । रिं तु महदिद- 
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माश्चयेम् । अमानुषाृतिरेष परुषः । समाश्चासिता चानेन गच्छ- 
ता सानुकम्पं पितरि भतूदारिका । प्रायेण चैवंविधा दिन्याः ख्म- 
प्यविसंवादिन्यो मवन्त्या्ृतयः। किमुत साक्षात् । न चाल्पमपि 
विचारयन्ती कारणमस्य मिथ्यामिधाने पर्यामि । अतो युक्तं विचा- 

योत्मानमम्मास्माणपरित्यागन्यवसायानिवतेयितुम् । अतिमहत्सस्विद- 
माश्चासस्थानमस्यामवस्थायाम् । अपि च तमनुसरन्मत एव कपि- 

ज्ञलः । तस्माच कुतोऽयम्, को वायम्, किमथे वनिनीयमपग- 
तादुरुक्कषिप्य नीतः, क वा नीतः, कस्माच्चासंभावनीयेनामुना पुनः 

समागमाज्ञाप्रदानेन मतेदारि समाश्वासिता ' इति सवेमुपलभ्य 
जीषितं वा मरण वा समाचरिप्यपि | अदुलमं हि मरणमध्यवसितम् । 
पशचदप्येतद्भविप्यति । न च जीवन्कपिञ्चरो भतदारिकामदृषट 
म्थाम्यति। तेन तस्मत्यागमनकालावधयोऽपि तावद्धियन्ताममी प्राणाः ` 

इत्यभिदधाना पादयोर्मे न्यपतत् । अहं तु सकरोकदुरुद्वयतया 
जीविततृप्णायाः, शुद्रतया च स्रीखमावस्य, तया च तद्रचनोपनी- 
तया दुराशामृगतृप्णिकया कपिज्चरप्र्यागमनकाङ्कया च तस्मिन्काले 
तदेव युक्तं मन्यमाना नैोत्खष्टवती ` जीवितम् । आया हि 

किमिव न क्रियते | तां च पापकारिणी काठरातिपरतिमां वषसहसा- 
यमाणां नरकमयीमिवाभििम्यीमिवोत्सन्ननिद्रा तथेव क्षितितले विचेष्ट- 
माना तस्मिन्नेव परसतीरे तरशिकाद्रितीया क्षपां क्षपितवती । 

र्युषतसि तूर्थाय तस्मिन्नेव सरसि स्नात्वा, इतिश्चया 

तत्प्रीत्या तमेव कमण्डटुमादाय तान्येव च वल्कलानि तमेवाक्षमाल 

गृहीत्वा, बुद्धा निःसारतां संसारस्य, दृटा च निष्टुरतां देवस्य, 
चिन्तयित्वा चातिबहुदुःखतां सहस्य, अवधाये चाकाण्डभङ्करतां 
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सवसुखानाम् , अविगणय्य तातमम्बां च, प्ररित्यञ्य सह परिजनेन 
सकलबन्धुवगम्, निवत्ये विषयसुबेभ्यो मनः, संयम्येद्धियाणि. 
गृहीतत्रह्मचयौ, तस्य जनस्याश्रुमोक्षमतिण किल कृतक्ञतां दशे- 
यन्ती, तदनुरागक्रशमिदमपुण्यवहुलमम्तमितलज्जममङ्गर मूतमनेक्ष 

रायाससहस्रनिवासं दग्धदारीरकं बदहविधर्नियमश्यतैः शोषयन्ती. 
वन्येश्च फ़लमूलवारिभिवेतमाना, तरिसध्यमन्र सरमि स्नानमुपम्प्रचन्ती. 
रारणार्थिनी प्रतिदिनमचयन्ती देवमनाधरारणं व्यम्बकमम्यामेव 

गुहायां तरलिकया सह दीधक्लाकमनुमवन्ती चिरमवसम् । साहमवं 
विधा पापकारिणी निरक्षणा निञ्जा निःम्नहा च नृ्ंसा च गह- 
णीया निप्प्रयोजनोतत्ता निप्फलजीविता निरवलम्बना निःमुखा च। 

किमया दृष्टया पृष्टया वाकृतब्राह्मणवधमहापातकया करोति महाभागः ' 
ह्युक्त्वा पाण्डुना वल्कलापान्तेन शशिनमिव शरन्मघद्चकल- 

नाच्छाच वदनं दु्निवारवाप्पवेगमपारयन्ती निवारयितुमुन्मुक्तकण्टः 

मतिचिरमुचेः प्रारोदीत् । 

चन्द्रापीडस्तु प्रथममेव तस्या रूपेण विनयन दाक्षिण्येन मु 
रारापतया निःसङ्गतया च अतितपसम्वितया च इुचितया चोपारूढ- 

गोरवोऽमूत् । तदानीं तु तेनापरेण दर्धितसद्धविन स्वन्रत्तान्तकथ- 

नेन तया च कृतक्षतया हतहृदयः सुतरामारोपितप्रीतिरमवत् । 
आर्द्रङ्कितहृदयश्च रानेःरानैरेनामभाषत -- ' भगवति, ङेदाभीरुरष्- 
तज्ञः युखासङ्गटुग्धो लोकः सेहसदयं कमानुषठातुमशक्तो निप्फल- 

 नाश्रपातमत्रेण-कषेमुपदशयन् रोदिति । त्वया तु कर्मणैव स्ैमा- 
चरन्त्या किमिव न प्रेमोचितमाचेष्टितम्, येन रोदिषि । तदथमा 

जन्मनः प्रभृति समुपरचितपरिचयः प्रेयानसंस्तुत इहव परित्यक्तो 
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बान्धवजनः | संनिहिता अपि त्रृणावहयावधीरिता विषयाः । मुक्ता- 

न्यतिशायितशुनासीरसमृद्धन्येश्वयसुखानि । मृणारिनीवातितनीयस्यपि 
नितरां तनिमानमनुचितैः सङ्केशेरुषनीता तनुः । गृहीते ब्रह्मचय॑म् । 
आयोजितस्तपपि महत्यात्मा | वनिताजनदुप्करमप्यङ्ीकृतमरण्याव- 

स्थानम् । अपि चानायासेनैवातमा दुःखाभिहतैः परित्यज्यते । महीयसा 
तु यल्ेन गरीयसि छ्रेयो निक्षिप्यते केवरम् । यदेतदनुमरणं नाम 

तदतिनिप्फलम् । अविद्रःजनाचरित एष मागः । मोहविष्टपित- 
मेतत । अज्ञानपद्धतिगियम् । रमसाचरितमिदम् । शरुदरदष्टिरेषा । 
यदुपरते पितरि भ्रातरि युहि मतरि वा प्राणाः परिज्यन्ते 
मवयं चेन्न जहति न परित्याञ्याः ! अत्र टि व्रिचायमाणे स्वाथ एए 
पराणपरित्यागोऽयमसद्यशोकवेदनाप्रतीकारत्वादात्मनः । उपरतम्यतु न 

कमपि गुणमावहति । न तावत्तम्यायं प्रतयुञ्जीवनोपायः । न धर्मो 

पचयकारणम् । न शुभलोकोपाजनहेतुः । न निरयपातपरतीकारः । 
न दुदोनोपायः | न परस्परसमागमनिमित्तम् । अन्यामेव स्वकमेफल- 
परिपाकोपचितामसाववद्ो नीयते कमभूमिम् । अधावण्यासघातिनः 

केवल्मनसा संयुज्यते । जीवम्तु जलाञ्जलिदानादिना बहपकरोलयु 
परतस्यासनश्च । मृतस्तु नामयम्यापि । 

प्रोनमुच्येतापि जीवितं संदिग्धोप्यस्य समागमो यदि स्यात् । 
भगवत्या तु ततः पुनः खयमेव समागमसरखती समाकर्णिता । अनुभवे 
च को विकल्पः । कथ च तादशानामप्रहत्ृतीनां महासनामवि- 
तथगिरां गरीयसापि कारणेन गिरि वैतथ्यमास्पदं कुयोत्' । उपरतेन च 
सह जीवन्त्याः कृशी समागतिः। अतो निःसंशयमसावुपजातकार्- 
ण्यो महातमा पुनः प्रयुज्जीवनार्थमेवेनमुस्कषप्य सुरलोकं नीतवान् । 
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अचिन्त्यो हि महात्मनां प्रभावः । बहुप्रकार्श्च संसार वृत्तयः । चित्र 

च दैवम् । आश्वयातिशययुक्ताश्च तपःसिद्धयः । अनिकविधाश्च 
कमणां शक्तयः । अपि च सुनिपुणमपि विमृशद्भिः किमिवान्य- 
तदपहरणे कारणमाशङ्कयेत जीवितप्रदानादृते । न चासंमाग्य- 
मेदमवगन्तम्यं भगवत्या । चिरपवृत्त एष पन्थाः | तथा 
हि । अयुनमश्वमेधतुरगानुसारिणमात्मजेन वभरुवाहननाक्ना समर- 

रिरसि रारापहतप्राणमुदधपी नाम नागकन्यका सोच्छरसमकरोत् । अ- 
भिमन्युतनयं च परीक्षितमश्वत्थामाखपावकपरिप्लुष्टसुदरादुपरतमेव नि- 

गेतसुत्तरप्रापोपजनितकृपो भगवान्वासुदेव दुरुमानसून्परापितवान् | 
अत्रापि कथंचिदेवमेव मविप्यति । तथापि किं क्रियते । क उपाल- 
भ्यते । प्रभवति हि भगवान्विधिः। बलवती च नियतिः । आसे- 

च्छया न शक्यमुच्छृसितुमपि। अतिपिशुनानि चास्येकान्तनिषटुरम्य 

दैवहतकस्य विरसितानि न क्षमन्ते दीधकारमव्याजरमणीयं प्रेम | 
प्रायेण च निसगेत एवानायतस्वभावभंगुराणि सुखानि । आयत- 
स्वभावानि च दुःखानि । तथा हि | कथमप्यकम्मिञ्चन्मनि समा- 

गमः, जन्मान्तरसदहस्राणि च विरहः प्राणिनाम् । अतो नाहस्य 
निन्यमात्मानं निन्दितुम् । आपतन्ति हि संसारपथमतिगहनमवती- 

णौनामेते वृत्तान्ताः । धीरा हि तरन्त्यापदम् इययवंविधेरन्येश्च मृटु- 
मिरुपसान्तवनैः संस्थाप्य तां पुनरपि निक्षरजलेनाज्ञकिपुटोपनीतिना- 
निच्छन्तीमपि बराद्पक्षार्तिमुखीमकारयत् । 

अत्रान्तरे च श्रुतमहाश्वतावृ्तानतोपजातशोक हव समुत्सृष्ट 

दिवसव्यापारो रविरपि भगवानधोमुखतामयासीत् । अथ क्षीणे 

दिवसे महाशता मन्दं मन्दमूुत्थाय भगवतीमुपास्य पमां सन्ध्यं 
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कमण्डलुजरेन प्रक्षाठितचरणा वल्करश्चयनीये सखेदमुष्णं च निः- 

श्वस्य निषसाद । चन्द्रापीडोऽप्युल्थाय कृतसन्ध्याप्रणामस्तस्मिन्दितीये 

शिलातले मृदुमिरेतापहवेः शथ्यामकल्पयत् । उपविष्टश्च तस्यां 
पुनःपुनस्तमेव मनसा महाधेतावृत्तान्तमन्वमावयत् । पुमः पप्रच्छ 

चनाम्-- ' भगवति, सा तव परिचारिका वनवासम्यसनमित्रं दुःख- 
~ [+> 

सब्रह्मचारिणी तरलिका क गता ' इति | 

अथ साकथयत्-- ' महाभाग, यत्तन्मया कथितममृतसंभव- 

मप्सरसां कुलम् , तस्मान्मदिरेति नान्ना मदिरायतेक्षणा कन्यकामूत् । 

तस्याश्चासो देवध्ित्ररथः पाणिमग्रहीत् । तयोश्च दुदितृरलमुदपादि 
कादम्बसीति नाक्ना । साच मे जन्मनः प्रमूदकरासनशयनपानाशना 

परं प्रमस्थानमखिलविक्षम्भधाम द्वितीयमिव हृदयं बारमित्रम् । 

एकत्र तया मया च नृत्यगीतादिकलघु कृताः परिचयाः । शिश्चु- 

जनेोचितामिश्च कीडामिरनियन्तणनिभेरमपनीतो बारभावः । सा 
चामुनैव मदीयेन हतव्रत्तान्तेन समुपजातदोका निश्चयमकार्षत्- 

' नाहं कथंचिदपि सशोकायां महाश्चतायामासनः पाणिं आहयिष्या- 

मि' इति । सखीजनस्य पुरतः सशपथमाभिरितवती च~ “यदि 
कथमपि मामनिच्छन्तीमपि बलात्तातः कदायित्कस्मेचिदातुमिच्छति, 
तदाहमनशनेन वा हतादनेन वा रज्ज्वा दा विषेण वा नियतमाला- 
नमुत्सक्ष्यामि' इति । सै च तदादुहितः निश्चलमाषितं कणे- 
परंपरया गन्धवराजधित्ररथः खयमशुणोत् । गच्छति काठे समुपा- 
रूढनिभरयोवनामारोक्य स तां बलवदुपतापपरवश्ः क्षणमपि न धृति- 
ममत । एकापत्यतया च अतिप्रियतया च न शाक्तः चिदपि 

तामभिषातुमपश्यश्वान्यदुपायान्तरम् , इदमत्र प्राप्तकारमिति मत्वा 
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तया महादेव्या मदिरया सहावधाय क्षीरोदनामानं कञ्चुकिनम् "वत्स 
महाश्रेते, वद्यतिरेकेणेव दग्धद्दयानामिदमपरमस्माकमुपस्थितम् | 
टृदानीं तु कादम्बरीमनुनेतुं त्वे चरणम् ` इति संदिश्य मत्समीपम- 
येव प्रसयुषसि प्रेषितवान् | तता मया गुरुवचनगोरवेण सर्खप्रम्णा 
च क्षीरोदेन साधं सा तरलिका ` सखि कादम्बरि. किंदुःखितमपि 
जनमतितरां दुःखयसि, जीवन्तीमिच्छमि चन्माम् . तत्कुर गुरुवच 
नमवितथम् . एति संदविदेय विमर्जिता । नातिचिरं गतायां च तम्या- 

मनन्तरमवेमां भूमिमनुप्राप्तो महाभागः ' दृत्याभिधाय तुप्णीममवत् । 

अत्रान्तरे रल्छनच्छगन विडम्बगरन्निव शोकानलदग्धमध्यं 

महादवेताहदयम् , उद्रहननिव कुमारवधमहापातकमुदगात्तारकाराजः । 
करमेण चेद्रते शश्याङ्कमण्डल, चन्द्रापीटः युप्तामागोक्य महादयेतां 

पटठवशयने शनैः दानैः समुपाविशत् । ` भ्यां वेलायां किं नु खनु 
मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायनः. किं वा वराकी पत्रर्खा, किं 

राजपुत्रलोकः' इवि चिन्तयन्नेव निद्रां यया । 

अथ क्षीणायां क्षपायामुप्रसि संध्यामुपाम्य शिखतलोपविष्टायां 

पविल्ाण्यधमधणानि जपन्त्यां महाश्रतायां निवर्तितप्राभातिकविधौ 
चन्द्रापीड, तर्का पोडशवषवयसा सावष्टम्माङ्कतिना गन्धवदार- 

केण ॒केयूरकनान्नानुगम्यमाना प्रसुषस्येव प्रादुरासीत् । आगत्य च 
कोऽयमिद्युपजातकुतुहूला चन्द्रापीडं सुचिरमालोक्य महाश्वेतायाः 
समीपमुपसृत्य कृतप्रणामा सविनयमुपाविशयत् । अनन्तरं चातिदू- 

रानतेनोत्तमाङ्गन प्रणम्य केयूरकोऽपि महाश्वतादृष्टिनिपृष्टं नातिसमीप- 
वतिं शिखतठं भेजे । समुपविष्टश्च तत्र तमदृष्टपूवै रूपातिशय 
चन्द्रपीडस्य दृष्ट विस्मयमापदे | 
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परिसिमप्तजपा तु महाश्चता पप्रच्छ तरलिकाम्-- ' किं तया 

दष्टा प्रियसखी कादम्बरी कुशलिनी । करिप्यति वा तदस्मद्रचनम् ' 

इति। अथ सा तरलिका विनयावनतभौषिरीषदारम्बितकणपारामतिम- 
धुरया गिरा व्यजिज्पत्-भवदारिके, ष्टा खद मया भतृदारका कादम्ब- 
री। सवतः कुशलिनी विज्ञापिता च निवि भवृदु हितुः संदेशम्। आकष्यं 

च यत्तया संततमुक्तम्धूटाश्रुविन्दुव रुदित्वा प्रतिसंदिष्टं तदेष तयैव 
विसर्जितः तस्या एव वीणावाहकः कयुरकः कथविष्यति' इत्यक्त्वा 

विरराम | विरतवचमि तम्यां केयुरकोऽत्रवीत्--* भतेदारिके महा- 
श्रते, देवी कादम्बरी दृढदत्तकण्टगरहा छां विज्ञापयति-- यदिय- 
मागत्य॒ मामवदत्तरलिका तकथय किमयं गुरुजनवचनानुरोधः, 
किमिदं म्चित्तपरीक्षणम् , फ गृहनिवासापराधनिपूणापारम्भः, फ 

प्रमविच्छेदाभिरषः, कि भक्तजनपरिवययागोपायः, किं वा प्रकोपः। 

जानास्येव म संहजप्रमनिम्यन्दनिभरं दयम् । एवमतिनिषुरं संदि- 
दन्ती कथमसि न ठन्ञिता । तथा मघुरमापिणी केनासि शिक्षिता 

वकतुमपरियम् । खम्थाऽपि तावत्क टव सहृदयः कनीयम्युवसानविरमे 

कमणीदरो मतिमुपसपयेत् । किमुतातिदःखाभिहतहदयोऽस्भद्विधो 
जनः । युदददुःखसदिते हि मनसि केव सुखाञ्चा, कैव निवृतिः, 
कीदशा मोगाः, कानि वा हसितानि । येनेदृशी दश्ामुपनीता परिय 

सखी कथमतिदारणं तमहं पिषमिवाप्रियकारिणं कामं सकामं कुयाम् | 

दविवसकरास्तमयविधुरायु नलिनीषु सहवासपरिचयाचक्रवकरयुवतिरपि 
पतिसमागमसुखानि परित्यजति । क्रिमुत नायेः । अपि च यत्र 
भतृषिरहविधुरा परिहतपरपुरुषदशंना दिवानिक्ं निवसति प्रियसखी, 

त कथमिव तन्मम हृदयमपरः प्रविशेज्जनः । यत्र च भतृविरहवि- 
धुरा तीन्त्रतकर्िताङ्गी प्रियसखी महतकच्प्रमनुभवति, तत्राहमव- 
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गणय्येतत्कथमात्मसुखार्थनी पाणि ्रहपिप्यामि । कथं वामम 

सुखं भविष्यति । त्वसरम्णा चाम्मिन्वस्तुनि मया कुमारिकाजन- 

विरुद्धं स्वातन््यमालम्ब्याङ्गकृतमयशः, समवधीरितो विनयः, गुरु 
वचनमतिक्रामितं, न गणितो कोकापवादः, वनिताजनस्य सहजमा- 

भरणमृतपृष्ठा रज्जा । सा कथय कथमिव पुनरत्र प्रवतेते । तदयम- 
ज्ञरिरपरचितः, प्रणामोऽयम् , ददं च पादग्रहणम् | अनुगृहाण माम्। 
वनमिती गतापि मे जीवितेन सह । माक़ृथाः स्वप्रेऽपि पुन 
रिमिम्थं मनसि' इत्यभिधाय तुप्णीमभत् । 

महाश्रता तु तच्तवा घुं विचाय ` गच्छ स्वयमेवाहमा- 

ग्य यथाहमाचरिप्यामि' दटयुक्वा कयूरकं प्राहिणोत् । गते च 
केयूरके चन्द्रापीडमुवाच _ - "राजपुत्र, रमणीया हेमकूटः । चित्रा 
च चितरथराजधानी । बहुकुतूहलः किंपुरुषविषयः । पेशलो गन्धव- 
लोकः । सरण्दया महानुभावा च कादम्बरी । यदि नातिखदकरः 

मिव गमनं कलयसि, नावसीदति वा गुर् प्रयोजनम्, अदृष्टचरवि- 
पृयकुतृहरि वा चेतः, मद्वचनमनुरुध्यते वा भवान्, ततो नामि 
निष्फलं कतुमभ्यथनामिमाम् । इतो मयेव सह गत्वा हेमकरूटमति- 
रमणीयतानिधानं तत्र द्र च मनिर्विरेषां कादम्बरीमपनीय तस्याः 

कुमतिमनोमाहविरसितमेकमहो विश्रम्य शोमूते प्रत्यागमिप्यसि । 

मम हि निष्कारणवान्धवे मवन्तमालक्येव दुःखान्धकारभाराक्रान्तेन 
महतः कालादुच्छरपितमिव चेतसा । श्रावयित्वा स्ववृ्तान्तमिमं सद्य 
तामिव गतः शोकः। दुःखितमपि जने रमयन्ति समञ्जनसमागमाः । 
परसुखोपपादनपराधीनश्च भवदृशञां गुणोदयः! श्युक्तवतीं च च- 

द्रापीडः "भगवति, दशनासमृति परवानयं जनः कतेवयेषु यथे- 
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टम ह्किततया नियुऽ्यताम् ' इत्यभिधाय तया संहैवोदचलत् । 

क्रमेण च गत्वा हमकरूरमासायय गन्ध्राजकुरं समतीलय 

काश्चनतारणानि सप्त कक्षान्तराणि कन्यान्तःपुरद्रारमवाप । महश्चता 
टानप्रधावितेन दगादव करृतप्रणामेन कनक्ेत्रलताहसम्तेन, प्रतीहारज 

ननोपदिस्यमानमागः प्रविदय, असंस्ययनारीश्चतसदससंबाधम् , इय- 

तां ्रहीतुमकत्र त्रसाक्ययणमिव संहतम् , अपुरूपमिव सगन्तरम् , 
अनकृकत्पकतम न॑ थरुतपाद्यन्थापतामवाङ्गनाकडिम्, श्रृद्धारमयामव 

मन्दयमयमिव कृत्ूहचमयमिव कुमारः कुमारीपुराम्यन्तरं ददश | 

य॒त्र च कन्यकाजनस्य उचनत्यव कणत्पिलानि, निःश्वासा 
वापिवासगन्प्रयुक्तयः. आद्यपः एव तन्त्रीनिनादाः, करतखान्येव् 

स साकमसानि, निजदरेप्रभवायुक्राविय्णटनम्, कमलाद्ृगुस्राग एव 

चरणा क्तव: | य चासक्तकरमाऽपि चरणातिमारः, अवतंस 

कुमुमधरणर्मप श्रमः, नरीददनप्वद्रुतहस्तविलम्बनमृत्थानमतिसाह- 
मम्. कुमृमावचयपु दवितीय कुसूमग्रहणमप्यनुवति ज्माचितम् , कन्य- 

क विमे(नपु माल्यग्रधनमनूकुमारजनन्यापारः | 

तम्य चंवंविधम्य किचिदभ्यन्तरमतिक्रम्यतश्चतश्च परिभ्रमतः 

कादम्बगीप्रत्यासन्नस्यं परिजनस्य तास्तानतिमनाहरानाटापान् श्रृण्वं 

तरव कृादम्बरीभवनसमीपमुपयया । 

पृलिनायमानभुपवनर्तागरितकुुमरेणुपरलंः, काञ्चनद्वीपा- 

यमानं चम्पकदलोपहरिः, सेवाथमागंतनोभयत उध्वेरिथतेन सखीज- 
नेन प्राकारेव लवण्यमयेन करतदीधरथ्यसुखाकारं मगेमदरा्ीत् | 
तेन चान्तर्निपतितमाभरणकिरणारोकं संपिण्डितं नदीवेणिकाजसप्र- 

¢ 
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वाहमिव वहन्तमपदयत् । तन्मध्य च प्रतिस्तोत इव गत्वा प्रति- 

हारीमण्डलाधिष्ठितपुरोभागं श्रीमण्डपं ददश । 

तत्र च मध्यमागे पयन्तरवितमण्डलोपविष्टेन चनेकरसहस्नसं 
ए्येन परिस्फुरदामरणसमूहन कस्पलतानिवहनेव कन्यकाजनेन पर 

ताम् , नीलांशुकप्रच्छदपटपराव्रृतस्य नातिमहतः पयङ्कस्यापाश्रये धव. 
सोपधानन्यस्तद्विगुणभुजलतावष्टम्भनावम्थिताम्, निपतितप्रतिविम्ब- 

तयाधस्तान्मणिकृष्टमिपु नगिरिवापियमाणाम् , उपान्त च रल्लभित्तिपु 
दिक्पठेरिव नीयमानम् , उपरि मणिमण्डपप्वमेररिवोल्छिप्यमाणाम् . 
अकरृतपृण्यमिव मुञ्चन्ती वारभावम् , पादभरणरनांगुललासदहदापयि 

नीभिरतिकामल्तया नखविवरण वमर्वमिरिव रधिरधारावपम दयु 

किभिस्पेताभ्यां विद्रमरसनदीमिव चरणाभ्यां प्रवतयन्तीम् . प्रजापति 
करटृटनिप्पीडितमध्यमागगलितं जघनयिखातरप्रतिघाताहछावण्यजन- 

मोत इव द्विधागतमूख्धयं दधानाम् . सर्वतः प्रसारितद्रीधमगुखमण्ड- 
लेनेप्थया परपसमदरशनमिव निरुन्धता काञ्चीदान्ना नितम्बविग्वम्य विर 
चितपरिवेषामे , प्रजापत: स्पर्तः सोकुमायादङ्गुलिमुद्रामिव निमा 

नाभिमण्डलीमावतिनीमुद्रहन्तीम . नखक्रिरणविसरवपिणा च माणि 

क्यवलयगोरवश्रमवगात्वेदजलधाराजालकमिव मुञ्चता करयुगलन 
समुद्धासिताम् , अभमिनवयेवनपवनक्ष।(भितम्य रागसागरम्य तरेग- 
भ्यामिवोद्रताभ्यां विद्रुमलतालोहिताभ्यामधराभ्यां रक्तावदातखच्छ- 
कान्तिना च मदिरारसपूणमाणिवयशुक्तिसपुरच्छविना कपोलयुगरेम 

` रतिपरिवादिनीरलकोणचारुणा च नासावशेन गतिप्रसरनिरोधिश्रवण- 
कोपादिव किचिदारक्तापङ्गन सोचनयुगखेन च विराजमानम् , उन्मद- 

४। 
छः ४) ` योवनकुञ्ञरमदराजिभ्यां भररुताभ्यां मनःशिलापङ्कलिखितेन च वदन- 
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लग्न तिलकगिन्दुना विद्योतितललारपट्राम् , उक्कृष्टहेमतारीपदट्वाभरण- 
मये करणपा दोलायमानमरकतमाणिक्यकुण्डलं दधतीम् , पाटली- 
करतललाटेन सीमन्तचुम्बिनर्चूडामणेः क्षरतांशुजालेन प्रक्षाल्यमान- 
दरीधकेराकलापाम्, रजनिजागरलिन्नम्य परि चितचक्रवाफमिथुनस्य 
सप्तं क्रीडानदविकामु कमरधूलिवाटुकामिबारपुछिनानि कारयन्तीम् , 

आत्मसंवर्थितरताप्रथमकुयुमनिगमनिविद्रनागतामु्यानपाखीमरशेषाभर- 

गदानिन संमानयन्तीम्, उपनीतवरिविधवनकुसुमफलपूणपत्रपुटामवि- 

ज्ञायमानालापतया हासदेतुं पुनःपुनः क्रीडापवेतपत्रहञवरीमारापय- 
न्तम् , गरीमिव श्रतांशुकर्यनितोततमाङ्गामरणाम् , दिनसुखलक््मीमिव 
माखन्मुक्तारुभिवपद्मरागप्रसाधनाम् , कल्पतरृकतामिव कामफरप्र- 

दाम्, पुरः समीपे संमुखोपविष्ं ` कोऽसो कम्य वाप्यं किममिधानो 
वा कीटरमम्य रुपं कियद्रा वयः किमभिधत्ते भवता क्रिममिहितः 

कियच्चिरं दष्ट्वा कथं चाम्य महाश्रया सह परिचय उपजातः 

किमयमलागमप्यति' दति मुहूुदरनद्रापीडसेबद्वालापं तद्रृषवण- 

नामुखरं केयुरकं प्रच्छन्तीं कादम्बरीं ददश । 

तस्य तु दृष्टकादम्बरीवदनचन्द्रकेखालकष्मीकस्य सागरस्येवा- 

मृतमुष्लास हृदयम् । आसीचास्य मनपि-- षेन्धियाण्यपि मे वे- 

धसा क्रिमिति रोचनमयान्येव न कृतानि । किं वानेन कृतमवदाते 
करम चषा, यदनिवारितमेनां पयति । अहो चिततमेतदुरपादितं बेधसा 
सवरमणीयानामेकं धाम । कुत एते रूपातिङयपरमाणवः समांसा- 

दिताः । तन्नूलमेनामुर्पादयतो विधेः करतलपरामरोङकेशेन ये विग- 
ठता रोचनयुगलादश्ुबिन्दवः, तेभ्य एतानि जगति कुमुदकमल- 

कुवलयसोगन्धिकवनान्युतयन्नानि ' हत्येवं चिन्तयत एवास्य तस्या 



१०० कादम्बरीसंग्रहः | 

नयनयुगले निपपात चक्षुः । तदा तम्या अपि “नूनमयं स 
केयूरकणावेदितः' दूति चिन्तयन्त्या रुपातिरायविलोकनविस्मयम्मरं 
निश्चलनिवद्धरक्षं चक्ुम्तम्मन्मुनिरं पपात । दृषटराच प्रथमं रामा- 
हमम्ततो भूषरवम्तदनु कादम्बरी समृततस्थो । जथ तम्याः कुमुमा- 
युध एव म्ेदमजनयनं । संसम्रमात्थानश्रमो व्यपदश्चोऽमवत् । 

उरुकम्प एव गति र्गाध । नपुगगवङ्रषटतमण्डरमपयस्। ठम | 
निदवासप्रवृत्तिरवां युकं चन दकार । चालगनिलोा निमित्ततां यत्रा | 
आनन्द एवाश्रुजलमपातयत । चटितकणावनेयकृमू 
आसीत् । रज्जव वक्तुंन ददौ | मुखकमरपरिमिलागनतायिवृन्ं 
द्ारतामगात् । 

गजा व्याज 

कादम्बरी तु द्रच्छादिव दत्तकतिपयपद। महाश्रतां लहनिभर 

चिरददानजाताकण्डं साकण्ठं कण्ट जग्राह । मटाश्चताऽपि दटतर- 

दत्तक्रण्ययरहा तामवादीते `मथ्ि कादम्बरि. भारत वपं गजा 

रक्षितप्रजापीडम्तारापीडा नाम | तभ्यायं निजभुज्चिलाम्तम्भविश्रा- 

न्तविश्वविश्वंमरापीडश्चनद्रापीडा नाम मूनुर्दिग्विजयप्रसङ्गनानुगता भूमि- 

मिमाम् । एष च दशनास्रभूति प्रकृत्या म निप्कारणवन्धुतां गतः | 
परितक्तसकलसङ्गनिष्ठुरामपि मे सविरोषः स्वभावसररगुणिराकृप्य 
चित्तवृत्ति वतते । दुरभा टि दाक्षिण्यपरवश्चो निर्निमित्तमित्तम- 
्ृत्रिमहदयो विदग्धजनः । यता दृषरूममहमिव त्वमपि निर्माणको. 

शलं प्रजापतेः, निःसपततां च रूपस्य, स्थानामिनिवेित्वं च 

रक्ष्याः, सद्धवृतासुखं च प्रथिव्याः, सुरोकातिरिक्ततां च म्यलो- 

कंस्य, सफलतां च मानुषीलोचनानाम्, एकस्थानसमागमं च सवे- 

कलानां ज्ञाप्यसीति बलादानीतो ऽयम् । कथिता चास्य मया बहु- 
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प्रकारं प्रियसखी । तदपूवदचनोऽयमिति विमुच्य लजनाम् , अनुप- 

जातपरिचय इव्युत्सृज्याविम॒म्मताम् , अविज्ञातशीर दत्यपहाय शङ्कं 
यथा मयि तथात्रापि वत्ितव्यम् । एप ते मित्रं च बान्धवश्च 
परिजनश्च ' इत्यावदित तया चन्द्रापीडः प्रणाममकरोत् ̀  । 

कादम्बरी तु सविभ्रमकृतप्रणामा महश्रतया सह पयेद्ध निष- 
मादर | ससंभ्रमं परजिनोपनीतायां च हमपादङ्कितायां पीठिकायां 
चन्द्रापीडः समुपाविदात । महाश्रतानुराधन च विद्धितकादम्बरी- 

चित्ताभिप्रायाः संवृतमुखन्यम्तहम्तदत्तशन्दनिवारणस॑ञाः प्रतिदार्यो 

वणुगवातवीणाधापान्मीतध्वनीनमागर्षाजग्र्व्दांश्च सवता निवारयां- 
॥ } 

7 ^ 

चक्रुः | त्वरितपरिजिनापनीतन च भलिलन कद्वम्बरी खयमुत्थाय 

महाश्तायाश्चरणी प्रकाल्य तरीयांः)कनापमृम्य पनः परयङ्कमासराह । 

चन्द्रापीटम्यापि कादम्बयाः मखी रूपानुरूपा जीवितनिर्विलेषा सववि- 
मृभ्भमूमि्मद्वति नान्चा बलादनिच्छताऽपि पक्षालितवती चरणा । 

महाश्रता तु कणामरणप्रमावपिण्वंसददच संप्रम पाणिना स्पचन्तीः 

चामग्पवनविधुतिषरय्तां चालकवह्छीमनुप्वजमाना कादम्बरीमनामयं 
पप्रच्छ । सा तु सर्खप्रिम्णा गृहनिवसिन कृतापराधवानामयेनेव 
लजञमाना कृच्छादिव कुशलमाचचक्ष | मुहृतापगमे च ताम्बूरदा- 
नयतां मह्रता तामभाषत - सलि कादम्बरि, संपरतिपननमेव 

सवामिरस्माभिरयममिनवागतशचनद्रापीड आराधनीयः । तदस्मे तावदी 

यताम्" इट्युक्ता च विंचिद्विवरतितावनमितमुखी सनेरव्यक्तमिव 
प्रियसखि, लञ्जेऽहमनुपजातपरिचिया प्रागल्भ्येनानेन । गृहाण त्मे- 

वाम्मे प्रयच्छ इत्युवाच सा ताम् । पुनःपुनरमिधीयमाना च 

तया कथमपि ्राम्येव चिरादानामिमुखं मनश्चक्रे । महा्चतामुखा- 
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दनाङ्ृष्टदष्टिरेव साध्वसपरवशा पतामीति रगितुमिव कृतप्रयला 
प्रसारयामास ताम्बूलगभ हस्तपहवम् । चन्द्रा्पडस्तु जयवुञ्जर 

कुम्भस्थलाग्फाखनसंकान्तसिन्दूरमिव स्वमावपारलं प्रसारितवान्पा- 

णिम् | तेत्र च सा तेनानिवद्धरक्षशूःयप्रसारितिन हस्तेन स्वेद 

सरिलिपातपूकै 'गृद्यतामयं मन्मभेन दत्तो दःसजनः" दत्यात्मानमिव 
प्रतिग्राहयन्ती ताम्बूरमदात् । गृहीत्वा चापरं ताम्बूल महाश्रताये 

प्रायच्छत् । 

अथ सहसैव त्वरितगतिः, त्रिवणरागमिन्द्रायुधमिव कुण्डली 
कृतं कण्ठेन वहता मन्थरगतेन टुकेनानुवध्यमाना. सारिका सक्रो- 

धरमवादीत्-- "मतृदारिकं कादम्बरि, कम्गान्ने निवारयस्यनमलीः 

कसुभगाभिमानिनमतिदुर्विनीतं मामनुबध्रन्ते विहङ्गापस्षदम् । यदि 
मामनेन परिभूयमानामुक्षस, ततोऽटं नियतमासानमुप्मृजामि । सलं 

रापामि त पादपङ्कजस्पदोन ` दृत्यवममिहिता च तया कादम्ब 

म्मितमकरोतृ । अविदितवृत्तान्ता तु महाइवता किमियं वदतीति 

मदरेखां पप्रच्छ । सा चाकरथयत-- ` एषा भनृदुहितुः सखी काद- 
म्बयोः कालिन्दीति नान्ना सारिका | इयमस्य च परिहासनान्नः शुक- 

स्य भतुदारिकेयैव पाणिग्रहणपूवकं जायापदं ग्राहिता । अच चाय- 
मनया प्रसयुषसि कादम्बयास्ताम्बलकरङ्कवाहिनीमिमां तमाटिकामका- 
किनीं किमपि पायन्टष्टा यतः, ततः प्रभृति संजतिष्यौ कोपप- 
राङ्मुखी नेनमुपसपति, नारपति, न स्पृशति, न विलोकयति, सवाः 
भिरस्माभिः प्रसायमानापि न प्रसीदति, इति । एतदाकण्य स्फुट- 
स्फुरितकपोरोदरशन्द्रापीडो मन्दं मन्दं विहस्यात्रवीत्--  अस््येषा 

कथा, श्रयत एवेतद्राजकुके कणेपरंपरया, परिजनोऽप्यवमामन्तरयते, 
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बहिरपि जनाः कथयन्तयेवम्, दिगन्तरेप्वप्ययमालापो वतेत एव, 

अस्माभिरप्येतदाक्ितमेव. यथा क्रिर देष्याः कादम्बयौम्ताम्बूल- 
वाहिनीं तमाछिकां कामयमानः परहासनामा शुक्रो मदनपरवशा 

गतान्यपि दिनानि न वेत्तीति । तदयमाप्तां तावद्वामौचारः परियक्त- 

निजकलत्रो निस्तपोऽनया सह । देव्यास्तु कादम्बयाः कथमेतयुक्त 
यन्न निवारयतीमां चपलां दृष्टदासीम् । अथवा देम्यापि कथितैव 
निःसहता प्रथममेव वराकमिमां कालिन्दीमीदश्चाय दुविनीताय विह- 

गाय प्रयच्छन््या । किमिदानीमियं करोतु । यदेतःसापल्यकरणं 
नारीणां प्रधानं कोपकारणम्, अग्रणीरविरागहेतुः. परं परिमवस्थ]नम् । 
यमव केवरमतिधीरा, यदनयानन दामाग्यगरिम्णा जतिवेरोग्यया 
विष बा नाखाद्वितम्, अनला वा नासादितः, अन्नं वा माङ्गी- 

रतम् । न द्यवंविधमपरमस्ति योषितां लधिन्नः कारणम् । यदि 

चेयमीदृशेऽप्यपराधऽनुनीयमानानेन प्रल्यासत्तमेप्यति तदा धिगिमाम् , 
अरमनया, दरतो वजनीयरममिमवनिरम्या । क एनां पुनराखप- 
प्रिप्यति, का वावलाकयिप्यति, करा वाम्या नाम ग्रहीप्यति' इत्यव- 

मभिहितवति तम्मिन्सवास्ताः सह कादम्बयं क्रीडालापभाविता जहसु- 

ङ्गनाः । परिहासस्तु तम्य नमेभा्ितमाकण्यं जगाद--- *धूते 
राजपुत्र, निपुणेयम् , न त्वयान्येन वा रोखापि प्रतारयितुं शक्यत । 
एषापि बुध्यत पवेतावतीवक्रोक्तीः । इयमपि जानाघेव परिहास- 
जल्पितानि । अप्या अपि राजकुलसंपकंचतुरा मतिः । विरम्प्रताम् । 
अभूमिरेषा मुजगमभङ्खिभाषितानाम् । इयमेव हि वेत्ति मञ्ुभौषिणी 

कालं च कारणं च प्रमाणं च विषयं च प्रस्तावं च कोपप्रसादयोः" इति। 

अत्रान्तरे चागत्य कञ्ुकी महाभ्रेतामोचत्-- 'आयुष्मति, 
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देवधिवरथो देवी च मदिरा लां द्रषटुमाहयतः' दृत्यवमभिहिता च 
गन्तुकामा "सि. चन्द्रापीडः काम्ताम' इति कादम्बरीमप्च्छ 

असो तु ननु प्याप्तमेवनिकम्त्रीहदययटसात^थानमननति मनसा 

विम्य प्रकरश्यमवद्रत् प महुश्रत. पिं समवममिदरधरापि। 

टानादारस्य यर्मरस्याप्यययत प्रभुः क्रिमुत मवनन्य विभदप्य 

प्रग्जिनम्य वा | यत्रा राचत प्ियसखीहदयाय वा तत्रायमा 

स्ताम् दति | तच्छत्वा मदश्चता -तदरत्रव व्वद््रासादसर्मपिवातीन 

प्रमदवने क्रीडपिवतकरमणितदमन्याःताम्' दृत्यिधावय गन्ध्रधरा 

द्रष्र यया। चद्द्रा्ीडाऽयि त्येव मह नितव्य विनोदं बीणा- 
वाद्धिनीमिदश्य वणुवारयनिपुणामिद्य मुमोपितिपटक्रामिश्च कदम्ब 

रसमादिष्पतीहारा पिना करयामिगनुगम्य्तानः पृवदन क्यू 
रकेणापदविर्यमानमागः करीडपवनमणिमन्दिरमगात् | गत च तन्मि 
सान्धवराजपृत्री विसञ्ये सक्रं सस्ीजने परिजनं च परिमितप- 
ग्विरिकामिरनुगम्यमाना प्रामादमास्मेह } नत्र च चग्रनीय निप 

दृराप्थिताभिधिनयानिमूतामिः परिचाग्किभिविनाद्यमाना कृतेऽपि 

प्रत्यागतचेतना चंकाकिनी तम्मिन्काल “चपले. किमिद 
मारब्धमिति निगृरीतिव लज्ञया. `गन्धवराजपृत्रि, कथमतरुक्त- 
मित्युपालन्धेव विनयन. `भीर, नायं कुखकन्यकानां क्रमः! इति 

रहितेव मदच्वेन. दुर्विनीते, रक्षाविनयम् इति तजितेवाचारेण. 
“मूढे मदनेन लघुताम् नीतासि ' दृत्यनुदचासितवाभिजालेन, "कुत 

स्तवेयं तररहृदयता! इति भिक्तेव धर्येण, 'स्वच्छन्दचारिणि, अप्र 

मा्णीकृताहं स्येति निन्दितेव कुरम्थित्या अतिगर्वी लञ्जारुवाह । 

समनिन्तयच्रैवम्-- *अगणितसवराङ्कया तरहदयतां 
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दृरोयन्तयाय्य मया किं कृतमिदं मोहाधया हताक्चया । तथा हि । 
अषटपूरवाऽयमिति साहपिक्या मया न शङ्कितम् । लबुदयां मां 

लकरः कटयिप्यतीति निर्हीकिया नाकलितम् । काम्य चित्तवृत्तिरिति 

मूढया न पर्मीक्नितम् । ददानानुपरकाहमम्य नवेति कल्या न 
रता विचारतः | प्रतयास्यगवलधयान्न भीतम् । गुरुजनान्न तस्तम् | 

रोकापवाद्चाद्रिम् । तथा च मटाश्रता दःखितति निदोक्षि 

प्यया नापक्नितम् | आसन्नवतीं ससरीजनाऽप्युपलक्षयतीति मन्दया न 

लक्षितम् । वाश्चभ्थितः परिजनः पदयतीति नषएचतनया न दृष्टम् । 

स्धूरवुद्धवाऽपि तादी विनयन्ति व्रिभावग्रयुः. क्रमुतानुमूतम- 
दनवृततान्ता महाध्रता सकल्कलकुयालः सस्या वा राजकुरसैचारच- 
तुगा वा नियमिङ्गितजः परगिजनः | इश्चप्वतिनिपुणतरष्ृष्टयाऽन्तः- 
परदाम्यः । सवथा हतान्मि मन्दपुण्या । मरणं मऽ श्रेयः, न 
लज्जाकरं जीवितम् । श्रुतवतं वृत्तान्तं करि व््षयलयम्बा तातो वा 
गन्धवलाका वा । फ्रिकरोमि । कोत्र प्रतीकारः । कनोपायेन 
म्कितमिदं प्रच्छादयामि । कम्य वा चापटमिदमतषां 'दुविनीताना- 
मिन्द्रियाणां कथयामि । कर वानन दग्हदयेन गृहीता गच्छामि । 

तथा महारवताम्यतिकरण प्रतिज्ञा कृता । तश्रा प्रियस्खीनां पुरो 

मन्त्रितम् । तथा चकेयूरकरम्य हस्ते संदिष्टम् । न खलु जानामि 
मन्दभागिनी शटविधिना वा पवकरतापुण्यसंचयेन वा मृदयुहतकेन 
वान्यन वा करेनाप्ययमानीतो मम विप्ररम्भकश्चन्द्रापीडः । कोऽपिवान 

कद्चिदष्ठो नानुमूतो न च श्रुतो न चिन्तितो नोसेक्षितो मां विडम्बयि- 

तुमुपागतः, यस्य दरोनमात्रणेव सयम्य दत्तवोन्द्रयः, गृहतगुणप- 

णेन विक्रौतेव हृदयेनोपकरणीमूताम्मि । न मे कयं तन चपरनः 
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दृति क्षणमिव संकल्पमकरोत् । कृतसकल्पा तत्परित्यागसंकल्पस- 

मकालप्रस्थितेन कण्टलेन प्रष्टेव जीवितेन. *अविरेषञ, पुनरपि प्रक्षा 
कितलोचनया दरयतामसो जनः प्रत्याम्यानयेम्यो न वा इति तका- 
लागतेनामिहितेव वाप्ेण, पुनरपि तथेव चनद्रापीडामिमुखहदया 
वमृव | तदेवमम्तमितप्रतिसमाधानवना जाल्वातायनेन तमेव क्रीडा 

पवततमवलोकयन्त्यतिषठत् ¡ ततरम्धा च सा तमानन्दजलम्यवधानेद्रि 
यनव स्मृत्या ददश न चक्षुषा । अङ्कीगकितम्वेदपरामशभीतेव 
चिन्तया विख न चित्रतृिकिया | तत्मंगमकालातिपातासहव मनो 

गमनाय नियुक्तवती न पग्जिनम्। 

चनद्रापीडोऽपि प्रविरय मणिगरृहं शिलातलाम्तीणायामुभयत 
उपयुपरिनिवेशितवहपधानायां कुथायां निपत्य कयूरकेणोत्सङ्ग गरहीत- 
चरणयुगरम्तामियथादिषटपु मूमिमागपृपविष्टामिः कन्यकामिः परि- 
वृता दोरायमानन चेतसा चिन्तां विवेश्ष-- फर तावदुम्या गन्धव- 
राजदुहितुः काद्रम्बयाः सहमुव णत विलासा पतरेदशाः सकल- 
लोकहृदयहारिण ¦ । आहाम्विदनाराधितप्रसत्नेन भगवता मकरकतुना 

मयि नियुक्ताः । यन मां सारेण सरागेण कृणितत्रिभागेण चश्रुषा 
तियग्विलोकयति । मद्विरकिता च धवटेन म्मितालाकेन दुकूलनेव 
रज्जयासानमावृणोति । पुनश्चाविन्तयत् । प्रायेण मानुष्यकदुलभा 

लघुता मिथ्यासंकल्पसहसेरेवं मां विप्रलभते । टुप्तविवेको यौवनमदो 
मदयति मदनो वा । यतस्तिमिरोपहतेव यूनां दृष्टिरल्पमपि काटुप्य 

महत्पर्यति । स्नेहर्वोऽपि वारिणेव योवनमदेन दूरं विस्तायते । 
खयमुत्पादितानेकचिन्ताशतकुरा कविमतिरिि तरता न किचिन्नो- 

सेक्षते। निपुणमन्मथगृहीता चित्रव्िकेव तरुणचित्वृत्तने रिचिन्ना- 
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लिखति । संजातरूपाभिमाना कुरटेवास्मसंभावना न कचिन्नासान- 
मयति । स्वम्न इवाननुभूतमपि मनोरथो दरोयति । इन्द्रजार- 
पिच्छिकेवासमाव्यमपि प्रत्याशा पुरः खापयति । भूयश्च चिनित- 
वान् | किमनेन वृथेव मनसा चेदितेन । गदि संयमेवेयं धवसे- 
प्रणा मय्येवजातनि्तवृत्तिः, तदा न चिरात्स एवनामप्रार्थितानुकरूरो 
मन्मथः प्रकरीकरिप्यति | स एवाख् संशयस्य छेत्ता मविप्यति ' 

दत्यवधायेत्थियोपविदय च तामिः कन्यकामिः सदक्चियिश्च धिपन्री- 
वाचश्च स्वरसदहविवदिश्च सुभापितगेष्ठीमिश्चान्यं्च तेम्मरारपिः 
सुकुमारः कलाविरामः क्रीडल्नामांचक्र । मुद्र च स्थिता निगै- 

म्योपवनासकनकुतृहस्निप्तनित्तः कऋड।पवतकरिखरम।एर(हि ` | 

कादम्बरीतुत दृष चिगयतीति महाश्रताथाः किरु वा 

वलकयितुं विमुच्य ते गवाक्षमनङद्धक्षिपतचित्ता साधम्यापरितनं तलं 
कलससदिखरमिव गौयसिह । तत्र च विरलपरिजना सप्रक्षश्चि- 
मण्डलपाण्डूरणातपत्रेण टहमदण्डन निवायमाणातपा, चतुिवारम्य- 
जनश्च कनयुचिमिरुदयमानरुपवीज्यमाना, सुहुश्चामर्चिखां समा- 
सज्य, मुहुरछत्तदण्डमवलम्ड्य, मुहुम्तमायिकाम्कन्धे करो विन्यस्य, 
मुहुमदलेखां सखी परिप्वञ्य, मुहुः परिजनान्तारेतसकल्देहा नत्र 
त्रिभगेणावलाक्य, मुहनिश्चरकरविधृतामधरपषवे वीटिकीं विनियेदय, 

ुदृरदरी्णोतलपरहारपलायमानपरिजनानुसरणदत्तकतिपयपदा, विहस्य 

त विलोकयन्ती तेन च विरोक्यमाना महान्तमपि कालमतिक्रान्तं 

नाज्ञासीत् । आरुह्य च प्रतीहायां निवेदितमहाश्वताप्रत्यागमना तस्मा 

दवततार । स्नानादिषु मन्दादरापि महाश्रेतानुरधेन दिवसव्यापार 

मकरोत् । चन्द्रापीडोऽपि तसादवतीयं प्थमविसजजितेनैव कादम्ब 
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रीप्रिजनेन निवतितम्नानविधिर्निरुपहतद्चिलाचितामिमतदेवतः करीडा- 
(८ (^ [क © व 

पवतक एव सवमाहारदिकमटःकम॑चक्रं | 

करमेण च कृताहारः क्रीडापवतकप्रप्मागमायि मनोदागिी 

मरकतयिश्ातक समुपविष्टा दएवान्मटमवातिवदरठधान्ना ्रवरना- 

लक्रेन विटिप्यमानमम्बरतलम् | 

, कृतुहराच्चालक्रानुमाप्रहितिचकषुरदरक्षदनन्पकर्य नाक 

रितं धियमाणधवतलमतधत्रामृद्धयमानचामन्द्रयां कटिन्वनध्नदायः 

वामपाणिना वललरतागवणादरतययकन्यावन्तत्म्स चनदुना्ुदानेन 

नाथं नाणिकिरममुद्रकमु्रटन्तया दद्िणकरगण् द्रतहरमेवनव्त करयूर 
केण च निश्रासहायं निमायुचिर्ना धान कल्यत दधन 

निवद्यमानमागा मादतीकुनृयदानाधिष्टितकरनयया च मकम 
नुगम्यम्रानामागच्छन्त्। मददनवाम् , तम्यान्च समीप ननन. 

तया च भिनांगुकापच्छद पटक गृहीति सहमुवामव चद्रसत दन 

मिव धियः प्रतिनातारगमामिव जसनधिजनानः वृ २४1 

वक्त्र घटिते सवयागराणां सरच्छा्नमिवं पनेमुकतांर (नतद 

तदिद्मुख प्रभावपिणमतितारं हारम् । दृष्ट्रा चायमम्य चन्द्रा 

इश्चन्द्रातपद्यतिमुप। ववलिक्नः कारणमिति अनस निश्चय दूरः 

दव प्रद्युल्धानादिना समुचितनपचारक्रसमण मददखाम पतन्तं प्रतिः 

ग्राह । सा तु तस्मिन्नव मरक्रतम्रावाण मुहूतमुपविद्य प्वयमुर्थाय 

तेन . चन्दनाङ्गरागणानुख्प्य त चद दुकररं परिधाप्य तश्च म 

रतीकुसुमदामभिरारचितर्खरं कृत्वा तं हारमादाय चन्द्रापीडमु- 
वाच-- “कुमार, तवेयमपहस्तिताहक।रकान्ता पेश्चरुता प्रीतिपरकवं 

, जनं किमिव न कारयति प्रश्रय एव त ददात्यवकाश्मेवंविधानाम्। 
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अनया चाङ्त्या कस्यामि न जीवितस्वामी । अनेन चाकारणावि- 
धकृतवात्सस्येन चरितेन कस्य न बन्धुत्वमध्यारोपयसि | एषा च ते 
प्रकरुतिमधुरा व्यवहृतिः कमस्य न वयभ्यतामुत्पादयति। कं वान स- 

माश्वासयन्त्यमी स्वमावयुकुमारवृत्तयो भवद्भणाः । लन्ूर्षिरेवात्रोपा- 
लम्भमहंति, या प्रथमदद्ंन एव विश्म्भमुपजनयति । इतरथा हि 
त्वद्विधे सकलमुवनप्रथितमहिम्नि प्रयुज्यमानं सवमेवानुचितमिवा- 
भाति । तथा हि । संमाप्रणमप्यधःकरणमिवापतति। आदराऽपि प्रमु 
ताभिमानामिवानुमापयति । स्तुतिरप्यात्मोत्सेकमिव सूचयति । उप- 
चारोऽपि चपठतामिव प्रकाशयति । प्रीतिरप्यनासज्ञतामिव ज्ञाप- 

यति । विज्ञापनापि प्रागरम्यमिव ज्ञायते । सेवापरि चापलमिव 
द्यत । दानमपि परिभव टव मवति । अपि च स्व्गृहीतहदयाय 

कि दीयत । जीवितेश्रराय किः प्रतिपाद्यते । प्रथमक्रृतागमनमहोप- 
कारस्य कात प्र्युपक्रिया | दररीनदत्तजीवितफरस्य सफ़रमागमनं 
कन ते क्रियते | प्रणाधेतां चानन व्थपदश्ेन द्यति कादम्बरी न 
विभवम् । भरप्रातिपाद्या हि परस्ता सज्जनविभवानाम् । आप्तां 

तविद्िभवः । मवादशम्य दास्यमप्यङ्काकुवाणा नाकरायकारिणीति 
नियुज्यते । दच्ात्मानमपि वश्चिता न भवति । जीवितमप्यपविखा 
न पश्चात्तप्यते । प्रणयिंजनप्रतयारभानपराङ्पुखी च दाक्षिण्यपरवती 
महत्ता सताम् । न च तादृशी भवति याचमानानाम् , यादी 

ददतां कज्जा । यस्सल्यममुना व्यतिकरेण कृतापराधमिव त्वथ्यासा- 
नमवगच्छति कादम्बरी । तद्यममृतमथनसमुदरूतानां सवरल नामकः 
रोष इति शेषनामा हारोऽमुनेव हेतुना बहुमतो भगवताम्भसां पत्या 

गृहमुपगताय प्रचेतसे दत्तः, पाशभूतापि गन्धवेराजाय, गन्धर्े- 

राजनापि कादम्ब, तयापि वद्वपुरस्यानुरूपमामरणस्येति विभौवुः 
10) 
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यन्ता नभस्थरमेवोचितं सुधासृतेधोम न धरेत्यवधायौनुपरेषितः } यद्यपि 
निजगुणगणाभरणमूषिताङ्गयष्टयो मवादशाः द्रखदेतुमितरजनवहुमत- 

माभरणभारमङ्केषु नारोपयन्ति. तथापि कादम्बरमप्रीतिरत्र कारणम् । 

किं न कृतमुरपि चिकासकलं कोम्तुमामिधानं लक्ष्याः सहजमिति 
बरहमानमाविप्ठुता भगवता शाद्पाणिना । न च नारायणोऽत्र- 

मवन्तमतिगिच्यत । नापि केम्तुभमणिरणुनापि गुणण्वेन यपमतिः 
रत । न चापि क्रदम्वरीमाकागनुक्रातेकलयाप्यल्पीयस्या टश्ष्मीः 

नुगन्तुमलम् । अनाऽदहतीयमि्म बहुमानं त्वत्तः । न चामूमिगपा 

प्रीतिप्रसरस्य । नियते च भवता मय्प्रणय्ा महाश्चतामुपालम्भसहमरः 

खदयिला स्वान्मानसुत्मक्षयति | अत एव महाद्त। तर्मानकादपमं 

हारमादाय ववत्यकाद्यं प्रपितवती । तयापि कुमम्स्य सदिषटतव 

न खनु महामागन म॑ससापि कायः कादम्वयाः प्रथमप्रतयनमन्यद्नः 
रध्युक्त्वा तं तसय वक्षःथद ववने | 

(व 

चनद्रापीडम्तु विम्मयेभानः प्रयवाद्रीते `गम्. कि 

मच्यत । निपृणामि | जानासि प्राहयितुम् । उत्तरवकदमपः 

रन्त्या क्रतं वचि वेद्याल्म् । जि मृग्य. क् वुगरमात्मन्ः | ॐ 
वा वयं ग्रहणम्यात्रहणम्य व] | गन सरव्वियमम्तं कथा | माजःगु 

रालिनीमिमव्तीमिरपकरणीकरताथ्यं जना यथषमिषटप्येनिष्पु वर 

व्यापारेषु विनियुज्यताम् । अतिदक्षिणायाः सुं दभ्या: कदम्बा 

निदाक्षिण्यसपि गुणा न कंचिन्न दरासीकुवन्ति ` द्युक्व। च काद् 
म्बरीसंबद्धामिरेव कथाभिः सुचिरं भ्थित्वा विसजयांबभूव मदटेखाम् । 

अनतिदूरं गतायां च तम्यां करी डापवतकगतमुदयगिरिगतमिवे चन्द्र 
मसं चन्दनदुकूलहारधवलं चनद्रार्पडं द्रषटुभूत्सारितवतरच्छस्तचामर- 
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चिठा निषिद्धादषपरिजनानुगमना तमाकिकिद्वितीया चित्ररथसुता 

पुनरपि तदेव सोधशिसरमाररोह । तत्रस्था च पुनस्तथैव विविध- 
व्रिकासतःगितेर्विकारिविलोकितेजहाराम्य मनः| 

अथ रानेदृलनेरदशेनतामृपगते मगवति गभस्तिमा्िनि, जाता- 

यां चादयनक्षमायां वायां सोधशिखरादवततार कादम्बरी । क्रीडा- 

पवतकनितम्बाच चन्द्रापीडः | उच्छ्रिते च तता न चिरादिव 

कुमुमायुधाधिराज्यकातपत्रे श्रतमानो. चन्द्रापीड गृहकुमुदिन्थाम्तीरे 
टरिचन्दनग्मः प्रक्षालितं कादम्बरीपरिजिनोपदिष्टं मुक्तारिकापट 
चनद्रमीतलमप्रिचिद्ये । तलम्थस्र चाम्यागत्याकशरयतकेयुरकः ¦ देवी- 
कादम्बरी द्वं दरष्रमागता' इति | 

भथ चन्द्रापीडः ससभ्रममुत्थायागच्छन्तीम्, अल्पसखीजन- 

परिविताम् , अपनीतायपराजचिहाम् , इतरामिधकावीमात्रामरणम् , 

मदकखया दत्तहम्तावलम्वां कादम्बरीमपदयत् । आगत्य च प्रीति 
पररालतां दरयन्त प्रक्रत परिजनानिते मूतठे समुपाविशत् । 
चन्द्रा्पडाऽपि ` कुमार, अध्प्राम्यतां श्चिखातरुमव' इव्यसह्ृदनु- 

वभ्यमानोऽपि मद्खया मृमिमेवाभजत । स्वासु चासीनासु मुहतः 
मिव म्थिला वक्तुमुपचक्रमे चन्द्रापीडः -- ` देवि, दृष्टिपातमात्रप्रीत 

दासजने संभाषणादिकस्यापि प्रसादस्य नास्त्यवकादाः । किमुतेता- 
वतो ऽनुग्रह्स्य । न खलु चिन्तयन्नपि निपुणं तमात्मनो गुणल्वमव- 

रोकयामि, यस्थायमनुरूपोऽनु्रहातिरेकः । अतिसरलता तवेयमप- 

गतामिमानमधुरा च सुजनता, यदमिनवसेवकजनेभ्येवमनुरुधयते । 
प्रायेण मामुपचारहार्थमदक्षिणं देवी मन्यते । धन्यः खट परिजनस्तः 

यस्योपरि नियन्त्रणा स्यात् । आ्ञासंषिमागकरणोचित भृत्यजनं इ 
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हृवादरः । परोपकारोपकरणं शरीरम् । तृणल्वरघु च जीवितम् । 
अपत्तपे त्वत्मतिपत्तिभिरुपायनीकतुमेवमागतायास्ते । वयमेते शरीर- 
मिदमेतज्जीवितमेतानीद्धियाणि । पएतेषरामन्यतरदारोपय पररहेण 

गरीयस्त्वं इति । अथेववादिनोऽम्य वचनमाक्षिप्य मदठेखा सम्मित- 
मवादीत् ~ ‹ कुमार, भवतु, अतियन्त्रणया खिद्यते खलु सखी 

कादम्बरी | किमथे चवमुच्यते । सवमिदमन्तरेणापि वचनमनया 
परिगरहीतम् , किं पुनरमुनोपचारफस्गुना वचसा सन्देटदोकमा- 
रोप्यते ' इति । स्थित्वा च कंचित्कालं कृतप्रम्तावा कथं राजा 
तारापीडः, कथं दवी विलासतवती, कथमायः शुकनासः, कीदशी 
चोऽजयिनी, कियत्यध्वनि सा च. कीटग्भारतं कप, रमणीया वा मच 
लोकः ' इत्येष पप्रच्छ । एवंविधाभिश्च कथाभिः सुचिरं म्थित्वा- 

त्थाय कादम्बरी केयूरकं चन्दरापीडसमीपद्चायिनं समादिश्य परिजनं 

च दायनसोधरिखरमारूरोह । तत्र च सितदुकूखवितानतलाम्तीण 
दायनीयमरंचकार । चन्दरापीडोऽपि तस्मिन्नव शिखातले निरभिमान- 

ताममिरूपतामतिगम्भीरतां च कादम्बयाः, निप्कारणवत्सलतां च 
महाश्वेतायाः, सुजनतां च मदरेखायाः, महानुभावतां च परिजनम्य 

अतिसमृद्धि च गन्धवराजलेोकस्य, रम्यतां च विंपुरुषदेशस्य मनसा 
मावयन्केयूरकेण संवाह्ममानचरणः क्षणादिव क्षणदां क्षपितवान् । 

अथ समुद्रते सवितरि शिखातलादत्थाय चन्द्रापीडः प्क्षालितमुख- 

कमलः इृतसन्ध्यानमस्कृतिगरहीतताम्बूलः ' केयूरक, विलोकय देवी 
कादम्बरी प्रबुद्धा न वा। क वा तिष्ठति" इत्यवोचत् । गतपरति- 
निवृत्तेन च तेन ।देव, मन्दरप्रासादस्याधस्तादङ्गणसोधवेदिकायां 
महाश्वेतया सहावतिष्ठते ' इत्यविदिते गन्धवैराजतनयामाोकयथितु- 
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माजगाम । दद्य च जटाजिनमेज्खीवल्कलाषाढधारिमीमिर्वणिचि- 
हाभिस्तापसीभिरुपास्यमानां अन्तःपुराभ्यर्हिताश्च सादरं नमस्कर- 

रामषणरभ्युत्थानैरासन्नवेत्रासनदनिश्च संमानयन्तीं महाश्रेताम् , 
पृष्ठतश्च समुपविष्टन कितरमिधरुनेन मधुकरमधुराम्यां वेसाभ्यां दत्ते 
ताने कलगिरा गायन्त्या नारददुहित्रा पठ्यमाने च सवेमङ्रमहीयसि 
महाभारते दत्तावधानां कादम्बरौम् | समुपसत्य कृतनमस्कारस्तम्यामेव 

मुविदिकायां विन्यस्तमासने भजे । स्थित्वा च कंनिकालं महा- 

श्रताया वदनं विलोक्य म्फुरितकपोोदरं मन्दम्मितमकरोत् । असौ. 
तु तावदेव विदितामिप्राया कादम्बरीमव्रवीत्-- “सखि, भव्या 
गुणिश्चनद्रापीडश्चनद्रकान्त इव चन्द्रमयूयेगादरक्िता न शक्नोति क॑कतुम् । 
जिगमिषति खलु कुमारः । प्रष्ठतो दु ःसमविदितवृततान्तं राजचक्र- 

मास्ते। अपि च युबयोदरम्थितयोरपि स्थितयमिदानीं कमरिनी 
कमलवान्धवयोरिव ` कुुदिनीकुमुदनाथयोरिव प्रीतिरा प्रख्यात् । 
अताऽभ्यनुजानातु भवती" इति । 

अथ कादम्बरी (सलि स्वाधीनोऽयं सपरिजनो जनः कुमा- 

रस्य स्व इवान्तरात्मा । क इवात्रानुरोधः इत्यमिधाय गन्धवेकुमा- 
रानाहय प्रापयत कुमारं स्वां भूमिम् ' इत्यादिदेश । चन्द्री 

डोऽप्युत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां ततः कादम्बरीं तस्याश्च प्रम 
स्निग्धेन चश्चुषा मनसा च गृह्यमाणः षवि, किं व्रवीमि | बहु- 
भाषिणो न श्रहूधाति लोकः । स्मतंम्योऽप्मि परिजिनकथामु' हइत्य- 
भिधाय कन्यकान्तःपुरानिर्जगाम । कादम्बरीवजैमरोषकन्यकाजनो 

गुणगोरवङ्कष्टः परवदा हव तं त्रजन्तमा बहिस्तोरणादनुवत्राज । 

निवृत्ते च कन्यकाजने केयूरफेणोपनीतं वाजिनमारुय ग्धर्वकुम्के 
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सतेरनुगम्यमानो ठेमक्टायवृत्तो गन्तुम् । गच्छतश्चाम्य चितरथत- 
नया न केवलमन्तवहिरपि सेव स्वा्ानिवःधनमासीत् । क्रमेण च 
प्राप्य महाश्वताश्रममच्छोदसरस्तीरे सनिविष्मिन्द्रायुधखुगपुरानुसा- 
रेणेवागतमासस्कन्धावारमपरयत् । निवर्तितदेषगनधर्वतुमाश सान 
न्दन सकुतृहेन सविस्मयेन च म्कन्धावारवर्भिना जनेन प्रणम्य 
मानः स्वभवनं विवे । संमानिनालपराजलकरश्च वेसम्पायनेन 
पत्ररेखया च सह एवं महश्वता. णवं कादम्बरी. एवं मदक्खा, 
एवं तमालिका, एवं केयूरः, दत्यनयेव कथया प्रायो दिवसमनै- 
पत् । कदम्बर॑रुपददानविद्विेव नाम्य परव प्रीतिमकगेद्राजण- 
क्ष्मीः । तामेव च धवरक्षणामवद्धरणरणकेन चेतसा चिन्तयतो 
जाग्रत एव सा जगाम रात्रिः | अफयुश्च समु भ्मवति खा. 
वाम्थानमण्डपगतम्तद्रतनैव मनसा सहेव प्रतीहारण संह प्रवि- 
रान्तं केयूरकं ददश । दूरादेव च क्षितितलर््पथिना मौरिनि तपा 
दपतनम् 'एद्यदि' इत्युक्तवा प्रथममपाङ्गविर्पिणा चश्रुषा. तता हृद 
येन, पश्चाद्ुजाम्या प्रधावितः प्रथितं तमालिलिङ्ग गाढम् । उपवि्- 
यच्ेनमात्नः' समीप एव । पप्रच्छ च-- ` केयुरक, कथय कु 
रिनी देवी ससखीजना कादम्बरी मगवती महाश्रता च ' इति । असौ 
तु तेन राजसूनोः प्रीतिप्रकषैजन्मना म्मितेनेव सपरित इवानुरिपत 
ट्व सद्य एवापगताध्वखेदः प्रणम्याहततरमवोचत्-- “अ कुर- 
शनी यामेवं देवः प्रच्छति हृत्यमिधायापनीयप्रैवस््रकपटावगुण्ठिं 
बिसमू्रसंयतमुखमाद्रचन्दनपङ्कन्यस्तबालमृणालवलयमुद्रं नखिनीप- 
लपुरमदशेयत् । उद्धाट्य च तत्र कादम्बरीप्रहितान्यभिज्ञानान्य- 
दशयत् । त्भा मरकतहरिनति म्यपनीतत्श्चि चारमञ्जरीभान्ञ 
कीरीणि पूगीफलनि, शुककामिरनीकपोलपाण्टूनि ताम्बूरीदलानि, 
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हरचन्द्रण्डम्भूरशकलं च कपम् , अतिबहुरमृगमदामोदमनेोहरं 
च मलयजविलेपनम् । अत्रवीच- - 'चूडामणिनुम्बिनाञ्ञाशिना देव- 
मचेयति देवी कादम्बरी, महश्रता च सकण्डग्रहेण कुशरवचसा 

नमस्कारेण च मदलखा, सचरणरज स्प्न च पादुप्रणामेन तमा- 
लिका । संदिष्टं च तव महाश्रतया-- धन्याः खटुते,येषांन 

गतोऽसि चक्चुषोरविषयम् | तथा नाम समक्ष भवतस्ते तुहिनशीत- 

लाश्चन्द्रमया दव गुणा विरहे विवम्वन्मया इव संवृत्ताः । महयन्ति 

वलं जनाः कथमपि दरवोपपादितायातीतद्विवसाय । त्वया वियुक्तं 
विनित्रत्तमहाव्सवाकममिव वतते गन्धवराजनगरम् । जानासि चमां 
करतसकपरित्यागाम् । तथाप्यकारणपश्रपातिनं भवन्तं द्रष्ूमिच्छ- 

त्निच्छन्या अपिम वादि हृद्यम् । अपि च बलवदस्वम्थ- 

रीरा कादम्बरी | म्मरति च म्मरार्ननं स्मरकल्पं ताम् । अतः. 

पुनरागमनगेरयणाहंसीमां गुणवदभिमानिनीं कतुम् । उदारजना- 
दरो हि बहुमानमारोपयति | अवद्य साटय्या चेयमम्मद्विधजनपारि- 

चयकदथना कुमारेण । भवतमुजञनतेव जनयल्नुचितं संदेशप्राग- 
ल्भ्यम्' दृव्युक्ा एष देवस्य श्यर्ीये विभ्रतः शेषो हारः प्रहितः 
रुत्तरीयपरान्तसंयतं विमुच्य चामर्राहिण्याः करे समर्पितवान् । 

अथ चन्द्रापीडः ` महाश्चताचरणाराधनतपःफरमिदं" यदेवं 
परिजनेऽप्यनुस्मरणादिकं प्रसादभारमतिमहान्तमारोपथति देवी काद- 
म्बरी' इत्युक्तवा तत्सव शिरसि कृत्वा खयमेव जग्राह । ` तेन च 

सपरवता हादिना सुरभिणा विरेपनेन विलिप्य तमेव कण्ठे हार- 
मकरोत् । अगृहीतताम्बूलश्च सुदूतीदिवो्थाय वामनाहुना स्कन्ध- 

देशे समवलम्ब्य केयूरकं शनैः शनेगीन्धमादनं करिणं द्रष्टुमया- 
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सीत् । तत्र च स्थित्वा क्षणमिव तस्मे खयमेव शप्पकवरमवकीये 
वह्मतुरंगमन्दुराभिमुखः प्रतस्थ । गच्छश्चाभयतः किर्चिव्किचिदिव 
तियग्वलितवदनः परिजनं विलोकयांवमूव । अथ चित्तज्ञः प्रतीहारः 
परतिषिद्धानुगमने निखिले समुत्सारिते परिजने केयूरकद्वितीय एव 
मन्दुरां प्रविवेश । उत्सारणभयसंभ्रान्तलोचनपु प्रणम्याप्तेषु मन्दु- 
रापरेषु, इन्द्रायुधम्य पृष्ठावगुण्ठनपटं िचिदेकपाश्रगणितं समीकुब- 

ननुत्सारयश्च कूणितनेत्नत्रिमागम्य दृष्टिनिरोधिनीं कुडूमकपिलां केसर- 
सटां खुरधारणीविन्यस्तचरणो कीलामन्दं मन्दुरादारुदत्तदहमरः 
सकुतुहमुवाच--- ` केयूरक, कथय मन्निगमादारभ्य को वा 
वृत्तानो गन्धवराजकृठे, केन वा व्यापारेण वासरमतिनीतवती 
गन्धवराजपृत्री, कि वाकरोन्महाश्चता. किमभाषत वा मदटेखा, 
क वाभवन्नालापाः परिजिनम्य, भवता वा को व्यापार आसीत् । 

आसीद्वा काचिदम्मदाश्रयिणी कथा' केयूरकम्तु सवंमाचचक्षे-- 
देव, श्रूयतां । निगेते त्वयि देवी कादम्बरी सपरिजना सोधशि- 
सरमारुह्य ॒तुरगधूलिरिखाधूसरं देवम्येव गमनमागमालोकतवती । 
तिरोहितदरोने च देवे मदटेखाम्कन्धनिक्षिप्तमुखी प्रीत्या त दिगन्तं 
पयन्ती सुचिरं तत्रैव स्थितवती । तस्मान्न कथमपि सखेदमवतीर्य 
क्षणमिवास्थानमण्डपे स्थित्वेत्थाय तमेव क्रीडापवतकमागतवती, यत्र 
स्थितवान्देवः । तमुपेल्य च देवेनात्र शिलातले स्थितम्, अत्र 
ज्ञातम् , अत्र भगवानर्चितः शरुपाणिः, अत्र मुक्तम्, अत्र 

सुम् ,.इति परिजनेन पुनरुक्तं निवे्यमानानि देवसख्ेव स्थानचिहानि 
` परदयन्ती क्षपितवती दिवसम् । दिवसावसाने च कथमपि महा- 

शवताप्रयल्ञादनभिमतमपि तस्मिन्नेव स्फटिकमणिवेदमन्याहारमकरोत् । 
-असतमुपगते च भगवति रवो, उदिते चन्द्रमसि ततेव कचिता 
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म्थित्वा करौ कपोलयोः कृत्वा किमपि चिन्तयन्ती मुकुकितेक्षणा 
क्षणमात्रं स्थित्वोस्थाय कृच्छरदु्षिपन्ती पदानि शाय्यागृहमगात् । 
दायननिक्षिप्तगात्रयष्िश्च ततः प्रमृति प्रबलय। रिरोवेदनया विचेष्टमा- 
ना, दारुणेन च दाहरूपिणा ज्वरेणाभिमूयमाना. केनाप्याधिना 
मङ्गलप्रदीपेः कुमुदाकेशक्रवाकेश्च सामनिमीरितलोचना दुःखदुः- 
खेन क्षणदामनेषीत् । उप्रसि च मामाहय देवस्य वातौव्यतिकरे- 
प्रलम्भाय सोपालम्भमादिष्टवती' | 

चन्द्रापीडस्तदाकण्य जिगमिषुः ` अश्रोऽशः' इति वदन्भवना- 

न्रियेया । आरोपितपयीणं च ववरिततुरगपरिचारकोपनीतमिनद्युधः 
मुह्य, पश्वादारप्य पत्तकेखां, स्कन्धावारे स्थापयित्वा वेशाम्पा- 
यनम्, अरोषं परिजनं निवत्यं च, अन्यतुरगाषढेनैव केयूरकेणा- 
नुगम्यमानो टेमकरूठं ययौ । आसाद्य च कादम्बरीमवनद्रारमव- 
ततार । अवतीय च द्रारपारारपिततुरेगणः कादम्बरीप्रथमदशनकुतृह- 
लिन्या च पस्ररेखयानुगम्यमानः प्रविरेय क देवी कादम्बरी ति 

एति ' इति संमुखागतमन्यतमं वषवरमप्ा्षीत् । कतंप्रणामेन च 

तेन ‹ देव, मत्तमयूरस्य क्रीडापवंतकस्याधम्ताकमर्वनदीरधिकातीरे 
विरचितं दिमगृहमध्यास्ते ' हइत्यवेदिते केयूर्केणोपदिश्यमानवत्म 

गत्वा किंचिदभ्वानं निरन्तरनकिनीदरच्छन्नं हिमगृहमपदयत् । ततश्च 
तत्र बहुविधान् रिशिरोपचारोपकरणकल्पनाग्यापारान् परिजनेन 

कृतान् क्रियमाणांश्च वीक्षमाणः, हिमगृहकस्य मध्यभागं हदय 
मिव हिमवतः, जलक्रीडागृहमिव प्रचेतसः, कुरुगृहमिव सवेचन्दन- 
वनेदेवतानाम्, संकेतसदनमिव सवैप्रावृषामाससाद । क्रमेण चं 
तत्रान्तेहिश्चातिबहरेन पिण्डहारयेणेवोपरप्यमानोऽतिशीतरस्प्ैनाः 
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मन्यतात्मनो मनश्चन्द्रमयं कुमुदमयानीद्द्रियाणि ज्यासम्नामयान्यङ्गानि 

मृणालिकरामर्यीं पियम् । 

एवविधस्य च तम्थेकदेले सखीकदस्वकपरिवृताम् , कृच्याभ्र- 
मिभ्रमितन- कपूररससरोतसा कृतपगिविपाया मृणालदण्डमण्डपिका- 
याम्तट कुसुमदायनमधिदयानाम् . अवतंसमधुक्ररवदरहनदग्धमिव 

्रोत्रमपङ्गनिगतनाशरु्नातया सिच्चन्तीम् , मुहुमृहुभुजलतया तुषार- 
शिलामालमञ्जिकामालिङ्गन्तीम्, मुदः कपालफख्कन कपूरपुत्रिका 
माष्िप्यन्तीम् , मुहुश्वरणारविन्दन चन्द नपङ्कप्रतियातनामाम्प्रशन्तीम. 

कुसुमचापलखामिव मढदनारापितगुणकरारिकान्ततराम् . मधुमासदवता- 
(~ #. (भा क 

मिव रिंदिरटारिणीं कादम्बरी स्यसकयत् । 

अथ सा यथाददानमागत्यागत्य चन्द्रापीडागमनमावदयन्तं परि - 
जनमुत्तरलतारकण चक्षुषा ‹ कथय करं सल्यमागतः, दृष्टस्तया, किय- 
त्यध्वनि. कासा. इति प्रतिमुखे निक्षिप्ननानक्षरं पप्रच्छ । प्रवध- 
मानधवलिन्ना चक्षुषा दृष्ट च संमुखमापतन्त तं दृगढेव वरागेहा 

संभ्रमय्युतोत्तरीयका. मणिकृट्िमनिहितेन चामक्ररतठन दम्तावलम्ब- 

न निजप्रतिमामिव याचमाना. स्म्तकशकखापस्तयमनश्रमितन गल- 

स्वेदसलिटेन दक्षिणकरण समम्युक्यवात्मानमपयन्ती, चरा श्षर- 
न्ती शिशिरमानन्दजलम्, किचिदधोमुखी, ततक्षणमपाङ्भागपु- 

ञ्िततारकया तन्मुखलसयेव दीधया दृष्टयाकृष्यमाणा कुसुमशयना- 
दुत्तम्था । चनद्रापीडम्तु समुपखस्य पूववदेव तां महाश्चेताप्रणाम- 
पुरःसरं दरितवरिनयः प्रणनाम | कृतप्रतिप्रणामायां च तम्यां पुनस्त 
स्मिन्नेव कुसुमशयने समुपविष्टायां प्रतीहाया समुपनीतां जाम्बनद- 
भवीमासमन्दिकां पादनेवोतसायं कितवेवोपाविरात् । अथ केयुरकः 
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देवि, देवस्य चन्द्रापीडम्य प्रसादभूमिरेषा पत्रलेखा नाम ताम्बूल 
कर ङ्कवाहिनी ' इत्यभिधाय परत्तरेखामदशेयत् । अथ कादम्बरी दष्ट 
ताम्, “अहो मानुपीपु पक्षपातः प्रजापतेः" इति चिन्तयांबभूव | 

कृतप्रणामां च तां सादरम् 'ण्यहि' इल्यमिधाग्रासमः समीप सकु- 
नुहरं प्ररिजनन दृद्थमानां पृष्ठतः समुपवशयत् । ददानादेवो- 
परुद प्रील्यतिशया च मुदृमुद्रगनां सापम्रह करकरिसलठ्यन पन्पद्रं । 

चन्द्रापीडस्तु सपदि कतसकगमनाचितापचारस्तंदवस्थां 

चित्ररथ्रननयामारक्याचिन्तयते ` अतिदुरविदग्धं हिमे हदुयम- 

यापि न श्रहधाति । मवतु पुछा तावदनां निपुणास्रपनं' 

दति । प्रका्मव्र्वीत्  `देपि. जानामि कामर्तिं निमित्ती 
रत्य प्रतृत्ताऽमविनन्सतापनन्ा व्याधिः । सुतनु. सत्यं न तथा 

त्वामपर व्यथयति वथाम्मान | दृच्छामि दटदानूनापि खम्थामत्र- 

भवता कतुम् । उ्कस्पिनाभनुक्रम्पमानस्य करुसूपु पीडय परातता- 

सवेश्नसाणम्य पततीव म हृदयम् ¦ नङ्क तनुमूतत मुजलते | 

गाद्यतापया च दृष वहसि स्थरक्रमण्सिीपमिवं रक्ततामरसाम् । 

दृधितायां च सथि प्रगिजिनऽपि चानवरतक्रताश्चविन्दुपातेन वतते 
मुक्त(भरणता । गृहाण खत्रवराहाणि मङ्गरप्रसाधनानि ¦ सकुसुम- 

यिठीमुख। हि शाभते नवा छत ` इति । अथ कादम्बरी वार्तया 

खमावमुगधापि कन्दर्पणोपदरिएटयव प्रया तमरोपभभ्यात्यक्तव्याहार- 

सूचितम मनसा जग्राह | मनोरथानां तु तावतीं मूमिमसभावयन्ती 

शालीनतां चावलम्बमाना तुप्णीमेवासीत् । केवमुखादितान्यत्य- 

पदेशा ततक्षणं स्मितालोकमकरोत् । ततो मदरेखा प्र्यवादीत्- 
कुमार, किं कथयामि । दारुणोऽयमकथनीयः खटु संतापः 
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अपिच कुमारभावापेतायाः किमिवास्याः, यन्न संतापाय | तथा हि । 

मृणाछिन्याः हिशिरकिसलयमपि हृता्नायते । ज्योत्स्नाप्यातपायते । 

ननु फिसलयतालवृन्तवातेमेनसि जायमानं कं न परयति खदम् । 
धीरत्वमेव प्राणसंधारणदेतुरम्याः' इति । कादम्बरी तु हृदयेन 

तमेव मदरेखालापमम्य प्रसयुत्तरी चकार । चन्द्रापीडाऽप्युमयथाधटमा- 

नाथतया सेदेहदोकरूढेनेव चेतसा महास्वेतया सह प्रीयुपचयचतुरा- 

मिः कथामिमहान्तं कालं स्थित्वा तथव महता यनन माचयित्वासमानं 

स्कन्धावारगमनाय कादम्बरीमवनानियेया | 

निगतं च तुरगममारक्षन्तं प्श्चदरागत्य कयृरकेऽभिटित 

वान्-- देव. मदनखा विज्ञापयति ~ देवी कादम्बरी प्रथमद- 

रौनजनितप्रीतिः पत्ररखः निवत्यमानामिच्छति प्श्चाच्ाम्यति' इति 

श्रत्वा देवः प्रमाणम् ` दृत्याकंण्य चन्द्रापीडः ` केयूर, धन्या स्पृह 

णीया च पत्रलखा. यामवमनुवध्राति दुभा दवीप्रमादः । प्रवद्य 
ताम्, इत्यभिधाय पुनः म्कन्धावारमवाजगामि | प्रविशन्नेव पितु 

समीपादागतमभिज्ञाततरमाटहारकमद्रक्षीत् । ध्रततुरङ्गमश्च प्रीति 

विस्फरितेन चकुषा दूरादवाप्रच्छत् ̀  -अङ्ग, कच्चितकुश्चटी तातः 

सह सर्वण परिजनन' अम्बा च सवान्तःपूरः' इति | अथासावुपसृल्य 

प्रणाभानन्तरं "दव, यथाज्ञापयसि' द्यमिधाय टखद्तयभपयांबमूव | 

युवराजस्तु शिरसि कृत्वा स्वयमव च तदुन्मुच्य क्रमशः पपाट-- 

 स्वस्सयुजयिनीतः परममादश्वरा महाराजाधिराजा दवस्तारापीडः 

सवसम्पदामायतनं चन्द्रापीडमुत्तमाङ्ग चुम्बन्नन्दयति । कुशलिन्यः 

प्रजाः । कितु कियानपि कालो भवतो दृष्टस्य गतः । वर्वदुक्र- 

ण्ठितं नो हृदयम् । देवी च सहान्तःपुैम्लोनिमुपनीता । अतो 
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लेखवाचनविरतिरेव प्रयाणकालतां नेतव्या ' इति । शुकनासप्रेषिते 
द्वितीयेऽप्यमुमवाध टिखितमवाचयत् । अस्मिन्ेवावसरे समुप सृत्य 
वेशम्पायनोऽपि गेसद्वितयमपरमात्मीयमम्मादमिन्नाथमवादरशयत् । 
अथ ` यथाज्ञापयति तातः ' दयुक्तवा तथेव च तुरगाः प्रयाण- 
पटहमवादुयत् । समीपे स्थितं च महताश्वीयेन परिवृतं महाबलाधि- 
रतं वलाहकपूत्र मघनादनामानमादिदेश्च ̀  ̀ भवता पर्वलेखया सहा- 

गन्तव्यम । नियते च करूरकम्तामादयितावतीं भूमिमागमिप्यति । 

तन्मुग्बन च विज्ञाप्या प्रणम्य दवी कादम्बरी | नन्वियं सा त्रिभुवन- 

निन्दनीया निरनुराधा निष्पगिचियादुग्रहा प्रक्रतिमत्यानाम् . यप्रामकरा- 
ए्टविमवाद्रिन्यः प्रीतेय। न गणयन्ति निप्कारणवत्मरुताम् ॥ एव 
गच्छता मयत्मना नीतः सहः कपटकरूटजालिकताम् । प्रापिता 

भक्तिरलौककाकुकरणकुञश्चकताम् । परतितसुपचारमात्रमधुरं धूतता- 
यामात्मापणन् । प्रकटितं वाङ्मनस्यार्मिननाथत्वम् । आस्तां ताव- 

^ करः 

द्मा | अभ्धानाहतप्रसाद् दिव्ययोगा द्भ्यपि वक्तव्यतां नीता । 
५ 

¢ 

जनयन्ति हि पश्चद्रलक्षयममूमिपातिता व्यथाः प्रधादामृतवृष्टयो 

महताम् | न खल तथा दरीं परति प्रबररुञ्जातिभारमन्धरं मे हृदये 
यथा महाश्रतता प्रति । नियतमेनामीकाध्यारोपणवर्णितास्मद्रणसं - 
भरामन्थानपक्षपातिनीमसकरदुपारप्स्यत दवी । तकि करोमि । 

गरीयसी गुरोराज्ञा प्रभवति देहमातकस्य । हदयेन तु देमकरूटनि- 
वासव्यसनिना लिखितं जन्मान्तरसदसस्य दास्यपत्रं देव्याः \ सवेथा 
गतोऽस्मि पितुरदेशादुञ्जयिनीत् । प्रसंगतोऽसञ्जनकथाकीतेनेषु 
म्मतेव्यः खलु चन्द्रापीडचण्डालः । मा चेवं मंस्थाः+ यथा जीव- 
पुनर्देवी चरणारविन्दवन्दनानन्दमननुभूय स्थास्यति चन्द्रापीड इति । 
महाशरेतायाश्च सप्रदक्षिणं शिरसा पादौ वन्दनीयौ । मदलेखायाश्व' 

11 
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कथनीयः प्रणामपूवमशिथिलः कण्टग्रहः । गाढमालिङ्गनीया च 
तमालिका । अस्मद्रचनादक्ेषः प्रष्टव्यः कुशं कादम्बरीपरिजनः | 
रचिताञ्जणिना च भगवानामन्त्रणीयो हेमकूट: ' इति । 

एवमादिश्य तम् सुदृदादिसाधनमङ्केशयता शनेः शनेश- 
न्तव्यम् ' इत्युक्तवा वेशम्पायने स्कन्धावारभरे न्ययुङ्क । स्वयमपि च 
तथाख्ढ एव कान्तकुन्तकतावनवाहिना तरुणतुरगप्रायेणाश्वसेन्यना- 
नुगम्यमानस्तमेव टेखहारकं पयाणल््ममभिनवकादम्बरीवियोगञन्य- 

नापि हृदयेनोज्जयिनीवाती परच्छन्प्रतस्थे । क्रमेण गजपतिपातितपाद- 

पपरिहारवक्रीकृतमागेया, जनजनितवृणपणकाष्ठकोरिकृरपरकरितवीर- 

परुषधातम्थानया, महापादपमूलोत्कीणकान्तारदुगया, अध्वगोत्वात- 

वाटुकाकूपकोपलभ्यमानकटुषस्वल्पसाश्लाभिः दुष्कणिरिनदिकाभि- 

विषर्मीकृतान्तराटया, कुक्कुरकुलकलेयकररितानुमीयमानगुल्मगहन- 
ग्रामरिकया शून्यया दिवसमटव्या गत्वा, परिणते रविविम्बे, 

बिम्बरुणातपविसरे वासरे, हरितारकपिपकरवेणुषिटपिदरराचित- 
वृतिमिगृगभयङ्कततृणपुरुषकेविंपाकपाण्डुभिः फलिनः पियङ्ग्रायैरर- 
वीकत्षिररीकृतवनप्रदेरो चिरप्ररूढस्य रक्तचन्दनतरोरुपरि बद्धम् , 
जिदह्वारतालोहिनीभी रक्तपताकाभिः केशकरापकान्तिना च कृष्ण- 

चामरावचूरेन प्रत्यग्रविशसितानां जीवानामिवावयवैरुपराचितदण्ड- 
मण्डनम् , परिणतवराटकवटितवुदबुदाधचन्द्रसलण्डसचितम् , दोरा- 
यितशृङ्गसङ्गिलोदशर्कलावरम्बमानघधंररवधोरघण्टया च धटितके- 
सरिसटारचिरचामरया काश्चनत्रिशूछिकया शिखितनभःस्थलम् , इत- 

स्ततः पथिकपुरुषोपहारमागंमिवाखोकयन्तं महान्तं रक्तध्वजं दूरत 
"एवं दद | 
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तदभिमुखश्च किचिदध्वानं गत्वा केतकीसूविखण्डपाण्डुरेण 

वनद्विरददन्तकपारेन परिवृताम्, रोहतोरणेन च रक्तचामराशि- 

परिकरां कालायसदपणमण्डलमालां बिभ्राणेन सनाथीङृतद्वारदेशाम् , 

अभिमुखप्रतिष्ठितेन च विनिहितरक्तचन्दनहस्तकतया रुधिरारुणयमक- 

रतलास्फालितेनेव शओोणितल्वलोभलालशिवालिद्यमानरोहितलोचनेन 

लाहमहिषेणाध्यापिताञ्जनरिकविदिकाम् , कविदङ्करितामिव कुटिल- 

हरिणविषाणकोदिकूैः पह्वितामिव सरसजिहाछेदश्तेः फुुमिता- 
मिव रक्तनयनसहमैः फलितामिव मुण्डमण्डलेरुपहारदिसां दशेयन्तीम् , 

ाखान्तरालनिरन्तरनिर्लीनरक्तकुककुटतलेश्च भयादकालदरदितकुमुम- 
[> च, [०३ म्तवकरिव रक्तारोकविदपेरविभूषिताङ्गणाम् , अवलम्बमानदीपधूम- 

रक्तोशुफेन मरथितश्िलिगरवलयावलिना पिष्टपिण्डपाण्डुरितघनषण्टा- 
मालमारिणा त्रापुषरिहमुखमध्यम्थितस्थूललाहकण्टकं दत्तदन्तद 

ण्डागठक लसत्पांतनीललाहतदपणस्फुरतवुदूबुदमार कपारप्ृद्रय 

दधानेन गर्भगरहद्वारदेशेन दीप्यमानाम्, पतितकृष्णचामरपरति- 
विम्बानां च रिररछेदलयकेशजालकानामिव परशुपट्धिशप्रभृतीनां 

जीवविरासनशस्ाणां प्रमामिबद्धवहलान्धकारतया पातालनिवासिनी- 

मिवोपलक्ष्यमाणाम् , रक्तचन्दनखचितस्फुरतफरपहवकरितेश्च बिल्व 

पतदाममिनीलकमुण्डमाम्बैरिव कृतमण्डनाम् , प्रलम्बकूतधररछागे 

रपि धृतत्रतेरिव कृष्णाजिनप्रावृताङ्ग कुरङरैपि प्रतिश्चयितेरिव 

ज्वछितलोहितमूधरलररिमिभिः कृष्णसर्परपि शिरोधृतमणिदीपकारव- 

राध्यमानाम्, स॑तः कटोरवायसगणेन च रटता, ` सतुतिपरेणेव 

स्तुयमानाम् , स्थूरम्थूरः शिराजा्कैर्गोधागोरिकाकृकरासङ्ुरेरिव 
दग्धस्थाण्वाशङ्कया समारूढेगवाक्षितेन अरक्ष्मीसमुत्खातरक्षणस्थान 
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रिव विभ्फोरवरणविन्दुमिः कत्मारितसकर्षरीरेण, अम्िकापादपत- 
नरयामलकाटवधेमानावुदेन, कुवादिदत्तमिद्धाञ्ननम्फुरितैकमोचनतया 
विकालमितरलोचनाञ्रनदानादरश्षणीकृतदारुरारकेन, प्रयहं कट 
कालावुप्वेदपरारव्धदतुरताप्रतीकारेण. क्थनिदम्थानदतेकापरहारत- 
या शुप्केकमुजोपर्ान्तमदनव्यमनेन, सूचीस्यृतथिगसंकानितवामकग 

गुणिना, अम्यककृतरसायनानीताकालञ्वरण. जगं गतनापि दक्षिणा- 

पथापिरत्यवरप्राथनाकदर्थितदरगेण. दुःशिक्तितश्रमणारिषएतिरकाव 

द्विमवप्रत्यासन, हर्तिपदरसाङ्गारमपरीमारिनदयग्ृकवाहिना, पष्क 

किचितदुगाम्त्रिण. धृमरक्तालक्तकाक्षरतालपत्रकृहकतन्वमन्त्षुम्ति- 

कासंगराटिणा, जीणमहापारुपतोपद सलिलितमहाकाठमतन. आविमृत- 

निधिवादत्याधरिना, संजातधातुवादवायुना. लघ्मामुरविवर प्रवय पि्ाचन. 

प्वृत्तयक्षकन्यकाकामित्वमनोरथव्यामोष्टेन, वर्धितान्तधानमन्त्रमाधन- 

सग्रदेण. शरोपयेताश्चयेवात्तासहसामिनन, अमकरदभिमन्तितमि द्वाधक- 

प्रतिप्रधावितः पिशाचगृहीतकेः करतलताडनचिपिरीक्तश्रवणपुटेन, 

अविमुक्तरोवाभिमानेन, दुगृहीतालावु्ीणावादनद्रेजितपाधिकपर्हि- 

तेन, दिवममेव मशषककणितानुकारि किमपि काम्पितोत्तमाङ्ग गायता. 

स्वदेशभाषानिवद्धमागीरथीमक्तिम्तोत्रनतकेन. गृहीततुरगव्रह्मचर्यत- 

यान्यदेशागतोषितासु जरलपत्रजितासु बहुक्तवः संपरयुक्तस््रीवशषीकर- 
^ 

णचूर्णेन, अतिरोषणतया कदाचिदृदुन्यम्तष्टपुप्पिकापातात्पादितकरो- 

पेन, चण्डिकामपि मुखमङ्िविकारेभशमुपहसता, कदाचिननिवारथ- 

माणावासरपिताध्वगारब्धवहुबाहुयुद्धपातममप्ष्ठकेन, कदाचित्कृता- 

पराधवालकपलायनामपेपश्चाखधावितस्खकिताधोमुखनिपातोपलम्फुटि- 

तशिरःकपालमुद्रप्रीवेण, कदाविजलनपदङकृतनवागतापरधार्मिकाद्रम- 
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त्राह द्वासमना, नि संस्कारतया यत्विचनकारिणा, खञ्जतया मन्दं 
मन्द् सचारिणा, वधिरतया संज्ञप्यवहारिणा, राव्यन्धतया दिव- 

विहारिणा, ठम्बोद्रतया प्रभृताहारिणा, अनेकशः फलपातनकुपि- 
तवानरनखादेवच्छिद्रितनासापुरेन. सहस्रशः शय॑नीक्रतासंम्डृतश्रू- 
न्यदवतुलकालसपदष्टेन, सवदा वसन्तक्रीडिना जनेनोक्षिप्खण्ड- 
खद्रारापितव्रद्दासीविवाहप्राप्तविडम्बनेन, अनेकायतनप्रतिशयितनि- 
प्पलात्थानन. मृखतामपि वद्रम्यसनानुगतां प्रमूतानेकापर्याभिव द 
यता, क्रंसमपि सवावयवज्वचितरदी पिकादाहव्रणविभावितं बहुमुख- ' 
मिव परकटयता, गुप्कवनलतानिमितवरहतुसुमकरण्डकेन, वेणुलता- 

रचितपूप्पपातनांकुशिकन्, क्षणमप्यमुक्तकालकम्बरखण्डखीलेन, 
जरट्रविहधा्िक्रणाधिषठितां चण्डिकामपदयत् | तस्यामव च वासम- 

ग्चयत् | 

अथधतीय तुरगा भक्तिप्रवणेन चेतसा तां प्रणनाम। 

करतप्रदक्षिणश्च पनः प्रणम्य प्रशान्तोदेशचदशेनकुतृहलेन परिमिम- 
ननरग्टन्तमक्रारन्त च कुपितं द्रविडधा्िकमेकदशे ददश । 
टटा चकादम्बरीविरदात्कण्डे्रेगदूयमानोऽपि सुचिरं जहास । न्यवा- 

रयच तन सार्थं संरब्धकरदानुपहसतः खसेनिकान् । उपसान्व- 
नेश्च कथमपि प्रियाठापदयतानुनयेः प्रशममुपनीय क्रमेण "जन्म- 
भूमिं जाति विद्यां च करत्रमपत्यानि विभवं वयःप्रमाणं ,प्रत्रज्या- 

याश्च कारणं खयमेव पप्रच्छ । पृष्टशासाववणयदात्मानम् } अती- 
तस्वदोयरूपयिभववणनवाचाेन तेन युतरामरज्यत , राजपुत्रः । 
विरहातुरहृदयस्य विनोदनतामिवागात् । उपजातपरिचयश्चास्मे ता- 
बूरमदापयत् | अस्तमुपगते च भगवति सप्तसप्त, क्ितितरठन;' 
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पामुलसटावधूननानुमितोत्सदिषु पीतोदकरेषु स्नानाद्र्तया विग- 
तश्रमेषु पुरोनिखातकुन्तयष्टिषु संयतेषु वाजिषु, चन्द्रापीडः 

परिजनेनैकदेरे संयतस्यनद्रयुधस्य पुरः परिकलित प्रतीहारनिवेदितं 
ठायनीयमगत् । निषण्णस्य चास्य तसक्षणमेव प्पे दुःखापिका 

हदयम् । अरतिगृहीतश्च विसजेयांबभूव राजरोकम् । अतिवह्भा- 

नपि नाराप पर्स्थान् । निमीकितमोचनेो मुहमहुमेनसा जगाम 
किपुरषविपयम् । अनन्यचेताः सस्मार हेमकूटस्य । निप्कारणबान्ध- 

वतामचिन्तयन्महाशवेताप्रसादानाम् । जीवितफलमभिलराष पुनः पुनः 
कादम्बरीदशनम् । अपगताभिमानपे्षलाय नितरामस्पृहयन्मदलेखा- 
परिचयाय । तमालिकां द्रष्टुमाचकरद्क । केयुरकागमनमुदेक्षत । 
हिमगरहकमपदयत् । उप्णमायते पुनरुक्तं निशश्वास । बवन्ध चाधिका 

प्रीतिं रेषहारे । पश्चाङिथितां पुण्यभागिनीममन्यत पत्रलेखाम् । एवं 
चानुपजातनिद्र एव तामनयन्निश्ञाम् । उषसि चोत्थाय तम्य जर- 

द द्रविडधरमिकस्येच्छया निसृष्ेधनविसरेः पूरयित्वा मनोरथममि- 
मतमभिरमर्णीमरेषु प्रदेरोषु निवसन्नल्पेरेवाहोभिरुज्जधिनीमाजगाम । 

आकस्मिकागमनप्रहृष्टसभ्रान्तानां पौराणां नमस्काराञ्ञलिसदस्ताणि 
प्रतीच्छन्नतर्कित एवाविवेश नगरीम् । अहमहमिकया च प्रधाविता- 

दतिरभसहषैरसविहृालपरिजनात् रारि देव, चन्द्रापीडो वतेते ' इटु- 
परमभ्य, अस्य पिता प्रहषनेत्रनरबिन्दुव्षी प्र्यासन्नवर्तिमिः प्रति- 
पत्नासिवेत्रच्छत्तकेतुचामररनुगम्यमानो राजसहसैश्वरणाभ्यामेव प्रलु- 
ज्जगाम । दृष्टा च पितरं दूरादेवावतीयं वाजिनरचूडामणिमरीचिमा- 
िना मौशिना महीमगच्छत् । अथ प्रसारितमुजेन एहि" ईइवयाहय 

वित्रा सुचिरं गादमुपगूढः तत्कालसेनिहितानां च माननीयानां कृत- 
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नमस्कारः करे गृहीत्वा विलास्तवतीमवनमनीयत राज्ञा । तयापि 
तथेव सर्वान्तःपुरपरिवारया प्रसुद्रम्यामिनन्दितागमनः कृतागमनमङ्घ- 

भ, (न + भ, कृचित्का + (< + 

लाचारो दिग्विजयसंबद्धामिरव कथाभिः रं स्थिता शुकनासं 
च, ् भ + 6 वै 

्रटुमाययो । तत्राप्यमुनैव क्रमेण सुचिरं स्थित्वा निवेद्र वेरम्पाय- 
नं स्कन्धावारवर्तिनं कुशणिनिमारोक्य च मनोरमामागसय विरस- 
वतीभवन एव सवाः स्ञानादिकाः परवश एव क्रिया निरवतेयत् । 
अपराहि निजमेव भवनमयासीत् । तत्र च रणरणकसिद्यमरा्मानसः 
कादम्बो विना न केवलमात्माने खभवनमवन्तीनगरं सकरमेव 
महीमण्डलं शून्यममन्यत । तता गन्धवेराजपुत्रीवातौश्रवणो्ुकश् 
महोत्पवमिवेप्सितवरपरा्िकालमिव पत््ररेखागमनं प्र्यपाख्यत् । 

ततः कतिपयदिवसापगम् मेनादः पत्तलेखामाद्यागच्छत् | 
उपानयचेनाम् । कृतनमस्कारां च दूरादेव स्मितेन प्रकारितप्रीतिश्च- 
द्रापीडः पकृतिवहमामपि कादम्बरीसकाशाससादरन्धापरसोमाग्या- 
मिव वह्मतरतामुपागतामुत्थायातिशयदर्दितादरमारिणिङ्ग पत्रटेखा- 

म् । मेघनादं च प्रणतं पृषे करकिसल्येन पस्पर । ̀ समुपविष्टश्चा- 
्रवीत्-- ' पतरलखे, कथय तत्रमवल्या महाश्चेतायाः समदटेखाय। 

देव्याः कादम्बर्याश्च कुशलम् । कुशली वा सकटस्तमासिकाकेयूर्- 

कादिः परिजनः! इति । सात्रवीत्--- “ देव, यथाज्ञापयसि भद्रम् । 
त्वामचेयति शेखरदकृताञ्जशिना ससखीजना सपरिजना देती काद्- 
म्बरी ' इत्येवमुक्तवतीं पत्रेखामादाय मन्दिराम्यन्तरं विसृनित- 
राजलोको विवेश । तत्र चोत्ताम्यता मनसा धारयितुमपारयन्कत् - 

हमतिप्रीत्या दूरमुत्सारितपरिजनः प्रविश्य, कस्यचितपत्रमण्डपस्य 

तठे चरणारबिन्देन समुत्सायं सुखपरसुपरं हंसमिथुनदुपविदयप्रा्ीतैः- 
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' पत्ररेखे, कथय कथमपि स्थिता । कियन्ति वा दिनानि । 

कौटशो वा दर्वीपरसादः । का वा गाष्टयः समभवन् | कीरयो 

वा कथाः समजायन्त । क्रा वातिशयनाम्मान्स्मरति । कस्य वा 
गरीयसी प्रीतिः ` इवं प्रष्टा च त्यानिज्गपत्-- ` दव. दत्तावधानेन 

श्रयताम् । 

ततः खल्वागत दव केयूरेण सह प्रतिनित्रूल्याहं तथैव 
कुघुमशयनीयसर्मापे समुपाविशम् । भपिषठं च सुखे नवनवाननुभवन्ती 

 देवीप्रसादान् । किं बहुना । प्रायेण मम चश्रुपि चकुः. वपूपि वपु, 
कर कंरपवः, नामाक्षरपु वाणी. प्रीति दृदयं दत्याः सकलमवप 
दविवसममवत् । अपराह च मादवायलम्व्य निष्कम्य हिमगहकासं 
चरन्ती यदृच्छया निषिद्धपरिजना वहमवादाधरानं जेथाम । तत्र 

सुधाधवसां मरकतसापानमाट्या प्रमदवरनवद्िकामध्यागहत । तम्या 
च मणिम्धृणावष्टम्भा स्थिता । म्थित्वा च महतमिव दयन सह 

दीवकाठमवधाय क्ि्मपि व्याहतुमिच्छन्ती निश्वरधूततारकेण नि- 
शि 1 

स्पन्द पक्ष्मणा चध्चुषा मुखं म सुचिरं व्यसकयत् | 

अथ मया विदिताभिप्राया ` आज्ञापय' इति विज्ञापित 

निजावययेरपि वेपधरुमद्वर्निवायमाणव, रहसम्यश्रवणल्ज्जयात्मप्र- 

तिमामंपि र्खितमणिकरष्टिमेन चरणागुषएठनापक्रमायवामृशन्ती, 

वनदेवताश्रवणशङ्कितेव मुमुहुरितम्तता विलोकयन्ती, वक्तुकामापि 
न शकतोति स्म॒कििदपि रज्जाकलितगद्वदा गदितुम् | केवल 

 दुःखसहस्तगणनाय सुक्तक्षमालिकामिव कल्पयन्ती गलद्विरसपर्- 

कपोरस्थलेः शचिमिरधोमुखी नयनजटबिन्दुमिदुरदिनमदशयत् । 
पदां च तस्याः सकाशादरिक्षतव रज्जापि सञ्जार्छीकाम् । 



कादम्बरीसग्रहः | १२९ 

विनयोऽपि विनयातिश्चयम् । मुग्धतापि मुग्धताम् । वेदग्ध्यमपि 
वद्रश्यम् । मयमपि भीरुताम् | विगासोऽपि विकासम् । तथौ- 

मूता च ` देवि. किमिदम् ' इति विज्ञापिता मया प्रमृज्य लोहिताय- 

मानोदरे लोचन, वेदरिकाकुमुमपारिकाग्रधितकुसुममालोमवलम्ब्य, समु- 

लतेकभरुकता मृल्युमागीमिवारोकरयन्ती द्ीधैमुप्णं च निःश्वसितवती । 
तद्ुःखकरारप्मुदपेश्षमाणया च कथनाय पुनःपुनरनुबध्यमाना मया 

व्रीडया नम्बमुखकिणितक्रेतकीदका छिखित्वेव वक्तम्यमपेयन्ती 
विवक्षाम्फग्तिधग क्षितितलनिहितनिश्चलनयना सुचिरमतिष्ठत् । 

करभण च भूया मन्मुच निधाय दृष्टि कथमपि व्याहौराभि- 

मुखमात्मानमकरात । अत्रवीचच माम् - - "पत्रलेख, वष्ठभृतया 

तम्मिम्धाने न ताता नाम्ना न महाश्चता न मदटेखा न जीवितं यत्र 

मे भवती । दरदानाध्यभृति प्रियामि । न जाने केनापि कारणेना- 
पटम्तितमक्सखीजर्न त्वमि विश्वमिति मे हृदयम् । कमपरमुपालम । 

कस्य वान्यम्य कृथयामि परिभवम् | केन वान्यन सह साधार्णकरा- 

मे दुःखम् | टुःखभारमिममसद्यं निवेद्य मवल्याम्यक्ष्यामि जीवितम् । 

जीवितेनेव शपामि त । स्वहदयनापि विदितवृत्तान्तनामुना जहम 

किमुतापरददयेन । कथमिव मासी रजनिकर किरणावदातं कौलीनेन 

कुलं कलङ्कयिष्यति । कुख्क्रमागतां च ठज्जां परित्यक्ष्यति । अकन्य- 

कोचिते वा चापले चेतः प्रवतयिप्यति । साहं न सकल्पितं पित्रा । 

न दत्ता माता । नानुमोदिता गुरुभिः । न श्रिचित्सदिश्नि । न 
फिचिलेषयामि । नाकारं दरीयामि । कातरेवानाभेव ` बलादवलि्तन 

गुरगरणीयतां नीता कुमरेण चन्द्रापीडेन । कथय महतां किमयः 

माचारः। किं परिचियस्येद फलम । यदेवमभिनवबिसकिपर्यत- 
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नतुयुकुमारं मे मनः परिभूयते । अपरिभिवनीयो हि कुमारिकाजनो 

यूनाम् । प्रयिण प्रथमं मदनानछो छुज्जां दहति ततो हृदयम् । 

आदौ विनयादिकं कुसुमेषुशराः खण्डयन्ति पश्चान्ममोणि । तदाम- 

न्रे भवतीं. पुनजेन्मान्तरसमागमाय । न हि मे तवत्तोऽन्या परिय- 
तरा । प्राणपरित्यागप्रायध्ित्ताचरणेन प्रक्षारयाम्यात्मनः कलङ्कम् ' 
इत्यभिधाय तुष्णीममूत् । 

अहं तु यत्सत्यमविदितवृत्तान्ततया हीतेव भीतेव विरक्षेव वि- 

संज्ञैव सविषादं विज्ञपितवती-- ' देवि, श्रोतुमिच्छामि । आज्ञा 

पय कँ कृतं देवेन चन्द्रापीडेन । को वापराधः समजनि । केन 
वा सल्वविनयेन खेदितमखेदनीयं देग्याः कुमुदकोमलं मनः । श्रत्वा 

प्रथममुताष्टजीवितायां मयि पश्चात्समुलसक्ष्यसि जीवितम् ' इत्येवम- 
भिहिता च पुनरवदत्-- ˆ अवेदयामि ते । ̀ अवहिता श्रणु । 
स्वप्नेषु प्रतिदिवसमागल्यागत्य मे रहस्यसंदेशेषु निपुणधूतः पञ्चरशु- 
करारिका दूती; करोति । पुप्तायाः श्रवणदन्तपत्तोदरेषु व्यथम- 
नोरथमोहितमानसः संकेतस्थानानि शिखिति । उपवनेप्वेकाक्रिन्या 
ग्रहणभयपलायमानायाः पहवर्मंशुकदशाप्रतिहतगमनायाः मिथ्या- 
परग्भः पराद्मुख्याः परिष्वङ्गमाचरति । शीतलैः मुखमरुद्धिः श्रम- 
जलरीकरतारकितावलीकचाटुकारः कपोको वीजयति । भवनाशोक- 
ताडनोद्यतान्पादप्हारा्दुबुद्धिविडम्बितः सिरसा प्रतीच्छति । 
मन्मथमूढमानसश्च कथय हे पत्ररेखे, केन प्रकारेण निश्चेतनो 
निषिध्यते । प्रत्याख्यानमषीष्यौ संभावयति । आक्रोशमपि परिहास- 
माकरयति । असंभाषणमपि माने मन्यते । दोषसकीतेनमपि स्मर- 
गीपायमवगच्छति । अवज्ञानमप्यनियन्तणप्रणयमुदरक्षते । रोकाप- 



कादम्बरीरसंग्रहः । १३१ 

वादमपि यशा गणयति ' इति । 

तमिवेवादिनीमाकण्य प्रहषैरसनिर्भरा विहस्यात्रवम् -- "देवि, 
यद्ेवमुत्तूज कोपम् । प्रसीद । नाहि कामापराधैदेवे दूषयितुम् । 
एतानि खल् कुसुमचापस्य चापलानि शदस्य न देवस्यं दलेवमु- 

्तवतीं मां पुनः सकुतूहला सा प्रल्यभाषरत ' योऽयं कामः कोऽपि 

वा, कथय कानि कान्यस्य रूपाणि' इति । तामहं ्यजिज्ञपम्-- 

देवि, कुतोऽस्य रूपम् । अतनुरेष हुताशनः । तथा हि " "अप्रका- 
शयर्ज्वाछावलीः सेतापं जनयति । अप्रकटयन्धूमपरलमश्र पात- 

ग्रति । न च तद्धतमतावति तिमुवने, अस्य शरशरभ्यता,- यत्न 
यातं याति यस्यति वा । कवास्य प्रद्यति । गृहीतकुमुमकभुको 
वियेलवन्तमपि विध्यति | अपि चानेनाधिष्ठितानां कामिनीनां 
परयन्तीनां चिन्तद्ना प्रियमुखचन्द्रसहक्लाणि सकटमम्बरतरम् । 

मिखन्तीनां दयिताकारानविम्ती्णं महीमण्डलम् । गणयन्तीनां वह 

भगुणानरीयसी संख्या । श्रृष्वन्तीनां प्रियतमकथामबहुभाषिणी, 
सरम्बती। ध्यायन्तीनां प्राणसमसमागमशतानि हसीयन्कारो हद॑य- 

म्यापतति' इति । 

एतदाकण्ये च क्षणं विचिन्त्य प्रत्यवादीत्-- ' पत्रेस, 
यथा कथयसि, तथा जनोऽयं कारितः कुमरे पक्षपातं पञ्चेषुणा । 
यान्यसयैतानि रूपाणि समधिकानि वा तानि मयि वतेन्ते 4 "हदय 
दभ्यतिरिक्तापि । इदानी भवतीमेव प्च्छामि । उपदिश त्व यदत्र 

मे साप्रतम् | एवंविधानां वृतान्तानामनभिज्ञाम्मि । अपि च मे शगुर- 
जनवक्तन्यतां मीताया नितरां कभ्जिताया जीवितान्मरणमेव श्रः 

परयति हृदयम् ' इत्येवंवदिनीं भूयप्तामहमेवमवोचम्--! अमदः 
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मिदानीं देवि, किमनेनकारणमरणानुबन्धेन । अनाराभितप्रसत्रेन ` 
कुसुमशरेण भगवता ते वयो दत्तः । करा चात्र गुरजनवक्तम्यता, 
यदा खलु कन्यकां गुरुरिव पञ्च्चरः संकल्पयति, मातवानुमोदते, 

पितेव ददाति, ` सखीवोत्कण्ठां जनयति. धात्रीव तरणतायां रदयुप- 

चारं रिक्षयति । कति वा कथयामि त. याः स्वयं वृतवत्यः पतीन् । 

यदि च नैवम्, अनथक एव तहि भमयाखरापरिषटः स्वयेवरविभिः । 
त्सीद् ! देवि, अल्ममुना मरणानुवन्धेन । यपे त पटपङ्ज- 
सपान ¦ सदि प्रेषय माम् । यामि आनयामि दवि, त हृदरयदयि- 

तम्' दयेवमुक्त मया प्रतिद्रवद्रया दृष्टया पिरन्तीयं मां प्रह्म- 
विह्यन्त.करणापि कन्यक[जनहजां ठत्जामिवविलम्ब्य रनर. 
वदत ` जानामि ने गरीय प्रीतिम् | कवलमकटाराशिगौषपुप्प- 
मृदुभङ्ृतः कुतः प्रागर्भ्यमतावन्नार जनम्य. विदपन। वादमावभाजः 

कुमारलकल। मन्य साहसकाशियमताः, याः खयं संदिगन्ति समुप- 
सपनि वा । स्वयं साहसं संदिशन्ती वाला निदमि 1 फं वा सृंदिशा- 

| रि; भतिप्रियोऽसीति पानस्क्यम् | तवाहं प्रियातति जडप्रः । 

त्वयि गरीयाननुराग इति वेश्यालापः | सया विना न जीवामीलयनु- 
मवदिरोधः । अवदयमागन्तम्यमिति सोभाग्यगवः । स्वयमागच्छामी- 
ति स्रीचापलम् । अनन्यरक्ताऽयं परिजन ̀ इति स्वभक्तिनिवेदन- 
लाघवम् । प्रत्यास्यानशङ्कया न संदिशामीयप्रबुद्धबोधनम् । 

-श्ञस्यसि मरणेन प्रीतिमित्यसंमाव्यमेव । 

स - 




